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Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „ČOV Toray“, zařazeného v kategorii II, bodu 64 přílohy č. 1 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 „krajský
úřad“) Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí oznámení záměru „ČOV Toray“, k.ú Prostějov podle přílohy č. 3
k citovanému zákonu, a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení dle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a informace o zahájení
zjišťovacího řízení bude zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 1 cit. zákona.
Oznamovatelem záměru je Toray Textiles Central Europe, s.r.o., Průmyslová 4235/4, 796
01 Prostějov zastoupeném na základě plné moci společností Group system s. r. o.,
Filipínského 4460/59, 615 00 Brno.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou Statutární město Prostějov
a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí Magistrátu
města Prostějov a na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje, oddělení integrované prevence.
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst. 2
citovaného zákona naleznete na www.olkraj.cz. Textová část oznámení je zpřístupněna na
internetové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK888.
Stručná charakteristika záměru:
Společnost Toray Textiles Central Europe s.r.o. v závodě v Prostějově v současnosti
provozuje výrobu polyesterových a polyamidových tkanin a tiskových desek pro bezvodý
ofset. Odpadní vody jsou akumulovány v stávající jímce energobloku, odkud jsou
vypouštěny do kanalizační sítě města Prostějov. Záměrem oznamovatele je vybudování
vlastního čistírny odpadních vod (ČOV) s objemem vypouštěných odpadních vod 730 tis.
m3/rok. Součástí nově vybudované ČOV bude i odvodnění vzniklých kalů.
Odpadní vody jsou produkovány z několika zdrojů a to zejména (barevné odpadní vody,
nebarevné odpadní vody, odpadní vody z tkalcovny a splaškové odpadní vody.
Záměrem oznamovatele je fyzikálně-chemické předčištění barevných a nebarevných
odpadních vod a odpadních vod z tkalcovny pomocí flotační jednotky. Splaškové vody
nebudou zahrnuty v procesu čištění odpadních vod a nebudou vstupovat do procesu.
Nakládání se splaškovými odpadními vodami zůstane v původním režimu a to tedy tak, že
zůstane zachována původní splašková kanalizace s odtokem na městskou ČOV.

Olomoucký kraj a statutární město Prostějov (jako dotčené územní samosprávné
celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 cit. zákona o zveřejnění informace o oznámení a o
tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce a internetu. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené územní samosprávné celky
v souladu s § 16 odst. 2 cit. zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení
této informace příslušnému úřadu (informaci můžete zaslat také na e-mail:
z.kotrasova@olkraj.cz).
Dále žádáme Olomoucký kraj a statutární město Prostějov (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 6 odst. 8 cit. zákona
o zaslání vyjádření k oznámení zdejšímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr posuzovat dle cit.
zákona a z jakého důvodu. V případě, že záměr má být posuzován uveďte, na které
oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 cit.
zákona kladen zvýšený důraz. Pokud nepožadujete, aby byl záměr posuzován,
žádáme vás, aby vaše vyjádření neobsahovalo žádné podmínky. K vyjádřením
zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží.
Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 cit. zákona může každý zaslat na
zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění této
informace na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje.

otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Statutární město Prostějov (bez přílohy)

Olomoucký kraj (bez přílohy)
Dotčené správní úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - zde

Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, Školní 3643/4, 796 01
Prostějov

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní
pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov (bez přílohy)

ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 11 Olomouc (bez přílohy)
Oprávněný zástupce oznamovatele

Group system s. r. o., Filipínského 4460/59, 615 00 Brno. (bez přílohy)
Na vědomí (bez přílohy)

MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 110
00 Praha 10

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov

Magistrát města Prostějov, stavební úřad, nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01
Prostějov
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