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Sdělení k záměru „Novostavba skladu na kapalné hnojivo DAM 390 v
zemědělském areálu Moravské zemědělské akciové společnosti“ z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, obdržel dne 21. 8. 2018 žádost o vyjádření k záměru
„Novostavba skladu na kapalné hnojivo DAM 390 v zemědělském areálu
Moravské zemědělské akciové společnosti“, předloženou společností Moravská
zemědělská, akciová společnost, se sídlem Grymovská 268, 751 21 Prosenice,
IČO 277 03 096.
Předmětem záměru je stavba nového samostatně stojícího skladu na kapalné
dusíkaté hnojivo DAM 390 v uzavřeném oploceném areálu žadatele. Hnojivo bude
skladováno v šesti sklolaminátových nádržích, uložených v záchytné železobetonové
bezpečnostní jímce. V každém sile bude možno skladovat maximálně 100 m3
hnojiva, celková skladovací kapacita je tedy 600 m3 hnojiva, při objemové hmotnosti
skladovaného hnojiva 1300 kg/m3, bude maximální skladovací kapacita 780 t.
Sklolaminátová sila, budou mít výšku 10 m nade dnem jímky, záchytná jímka bude
mít výšku 1,1 m nad jejím dnem. Objem záchytné železobetonové bezpečnostní
nádrže po odečtení poměrného objemu sil, zasahujícího do prostoru záchytné
nádrže je 171 m3. Záměr je umístěn v obci Prosenice na pozemcích p.č. 473/1, 540,
542, 550, 551 556 v k.ú. Proseničky.
Na základě předložených podkladů krajský úřad konstatuje, že záměr „Novostavba
skladu na kapalné hnojivo DAM 390 v zemědělském areálu Moravské
zemědělské akciové společnosti“ nepodléhá posouzení vlivů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zdůvodnění:
S ohledem na povahu a rozsah záměru a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad na základě
dostupných podkladů a informací k závěru, že záměr nenaplňuje dikci žádného z
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bodů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a
zároveň nenaplňuje ani ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) citovaného zákona a
nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Kapacita uskladněných hnojiv sice přesáhne 200 t,
uskladněná hnojiva však nejsou dle technologických/bezpečnostních listů výrobců
těchto hnojiv klasifikována jako nebezpečná v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci označování a balení látek a
směsí, jak uvádí předkladatel v žádosti.
Záměr byl posouzen i z hlediska § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody
a krajiny“). Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75
zákona o ochraně přírody a krajiny, vydal pod č. j. KUOK 92840/2018
dne 30. 8. 2018 stanovisko ve znění: Uvedený záměr nemůže mít samostatně
nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
s následujícím odůvodněním:
Předmětem záměru je stavba nového samostatně stojícího skladu na kapalné
dusíkaté hnojivo DAM 390 v uzavřeném oploceném areálu žadatele v k. ú. Prosenice
a Proseničky. Hnojivo bude skladováno v šesti sklolaminátových nádržích, uložených
v záchytné železobetonové bezpečnostní jímce.
Záměr se nachází mimo území lokalit soustavy Natura 2000. V bezprostředním okolí
záměru se žádné lokality soustavy Natura 2000 nenalézají. K záměru nejblíže ležící
lokalitou soustavy Natura 2000 je evropsky významná lokalita Bečva-Žebračka
CZ0714082, jejíž hranice leží ve vzdálenosti asi 80 m severozápadně od lokality
záměru v korytě vodního náhonu Strhanec. Předmětem ochrany v evropsky
významné lokalitě jsou dubohabřiny, smíšené lužní lesy podél velkých řek atlantské a
středoevropské provincie, hrouzek Kesslerův, kuňka ohnivá a velevrub tupý.
Záměr je umístěn mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma. Z
předložených podkladů dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že záměr vzhledem
ke svému charakteru a umístění nemá za předpokladu řádného provedení a
provozování potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a
předmět ochrany výše uvedené lokality, a tedy na žádné lokality soustavy Natura
2000.
Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon
o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.
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