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Sdělení k oznámení podlimitního záměru „SKLENÍKY BIO FARMA HANÁ“ podle
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 též
„krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel dne 19. 8. 2016 oznámení
podlimitního záměru „SKLENÍKY BIO FARMA HANÁ“ oznamovatele ECO Finance
Group s.r.o., Mánesova 887/12, 796 01 Prostějov, IČ: 27693953, zastoupeného
společností NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ: 63469511.
Záměrem oznamovatele je výstavba skleníku pro pěstování rajčat a souvisejících
staveb v obci Smržice. V technologické přístavbě bude připravována voda a hnojivo,
v expediční hale bude kromě expedice produktů umístěno též sociální zázemí
zaměstnanců a zdroj tepla. Jako zdroj vody budou sloužit především srážkové vody,
ty budou jímány v retenční nádrži (laguně) a po přečištění a chemické úpravě
využívány pro zálivku. Objekt bude napojen přípojkami VN, plynu ze stávající
regulační stanice, tepla z nedaleké bioplynové stanice a vodovodní přípojkou
ze stávající studny. Součástí záměru je kotel na zemní plyn o jmenovitém tepelném
výkonu 3,49 MW sloužící jako doplňkový zdroj tepla. Zastavěná plocha skleníku
činí 24 091 m2. Předpokládaný roční výnos rajčat je 964 t/rok. Dotčeny záměrem jsou
pozemky parc. č. 1182/2, 1187/24, 1188/14, 1187/27, 1187/5, 1188/18, 1188/20,
1188/24, 1190/4, 1190/2, 1188/26, 1188/25, 586/1, 1188/10, 1188/27, 1188/19,
1188/8, 1188/42 v k. ú. Smržice.
Záměr „SKLENÍKY BIO FARMA HANÁ“ je podlimitním záměrem k bodu 3.1
„Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW.“
kategorie II přílohy č. 1 citovaného zákona, jelikož nedosahuje v bodu uvedené
příslušné limitní hodnoty. Krajskému úřadu proto bylo předloženo oznámení
podlimitního záměru zpracované dle přílohy č. 3a zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze
č. 2 citovaného zákona krajský úřad sděluje, že podlimitní záměr „SKLENÍKY BIO
FARMA HANÁ“ nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.
Zdůvodnění:
Záměr „SKLENÍKY BIO FARMA HANÁ“ je zařazený pod bod 3.1 „Zařízení
ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW.“ kategorie II

přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Protože součástí záměru
je kotel na zemní plyn o jmenovitém tepelném výkonu 3,49 MW, není dosaženo
zákonem stanovených limitních hodnot výše uvedeného zařazení a jedná se tedy
o záměr podlimitní.
Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, jak vyplývá ze stanoviska krajského úřadu, orgánu ochrany
přírody, vydaného v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dne 18. 7. 2016,
č. j. KUOK 73795/2006. Záměr leží mimo území soustavy Natura 2000
a v bezprostředním okolí záměru se žádné lokality soustavy Natura 2000 nenalézají.
Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 je evropsky významná lokalita CZ0714076
Kosíř - Lomy, jejíž hranice se nacházejí asi 1,8 km severozápadním směrem.
Po seznámení se s předloženými podklady dospěl orgán ochrany přírody k závěru,
že záměr vzhledem ke svému charakteru (výstavba skleníku na zemědělské půdě)
a umístění nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost
a příznivý stav předmětů ochrany výše uvedené lokality soustavy Natura 2000, a tedy
žádné lokality soustavy Natura 2000.
Záměr není v rozporu s příslušnou územně plánovací dokumentací.
Krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací, především pak
na základě oznámení podlimitního záměru, došel k závěru, že záměr v uvedeném
rozsahu nemůže vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví v dotčené lokalitě
ani širším okolí a nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat.
Sdělení rovněž 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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