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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU
VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský
úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 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,
vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(správní řád), závěr zjišťovacího řízení k záměru:
„ČOV Toray“
Identifikační údaje záměru:
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
Kategorie II, bod 64 „Ostatní čistírny odpadních vod, ze kterých jsou vypouštěny odpadní
vody, u nichž lze mít důvodně za to, že s ohledem na charakter výroby, při které odpadní
vody vznikají, mohou obsahovat alespoň 1 zvlášť nebezpečnou látku nebo alespoň 1
prioritní nebezpečnou látku, s objemem vypouštěných odpadních vod od stanoveného
limitu (20 tis. m3/rok) a ostatní čistírny odpadních vod s objemem vypouštěných odpadních
vod od stanoveného limitu (600 tis. m3/rok).“
Kapacita (rozsah) záměru
Objem vypouštěných odpadních vod 730 tis. m3/rok
Umístění záměru
obec
k. ú.

Prostějov
Prostějov, p. č. 7427/18

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
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 tak, že
zůstane zachována původní splašková kanalizace s odtokem na městskou ČOV.
Stručný popis technického a technologického řešení 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.
Proces předčištění odpadních vod se bude skládat z akumulace a homogenizace
odpadních vod, mechanického předčištění, koagulačního reaktoru, flokulačního reaktoru,
flotační jednotky a kalového hospodářství. Součástí procesu bude i řízené dávkovaní
provozních chemikálií.
Oznamovatel (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu):
Toray Textiles Central Europe, s.r.o., Průmyslová 4235/4, 796 01 Prostějov, IČ 25500040
Oprávněný zástupce oznamovatele na základě plné moci
Group system s. r. o., Filipínského 4460/59, 615 00 Brno
Zpracovatel oznámení
RNDr. Zuzana Kadlecová, Stříbrná 549, 760 01 Zlín – autorizovaná osoba pro posuzování
vlivů na životní prostředí č. j. osvědčení15246/3983/OEP/92 prodlouženo rozhodnutími č.j.
40277/ENV/06, 34801/ENV/11, 25739/ENV/16
Na základě zjišťovacího řízení provedeného v souladu s ustanovením § 7 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, krajský úřad rozhodl, že záměr
„ČOV Toray“
nemá významný vliv na životní prostředí
a
nebude
posuzován podle citovaného zákona

2

č. j.: KUOK 61352/2021

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 4. 5. 2021 oznámení záměru „ČOV Toray“, k. ú. Prostějov.
Oznamovatelem záměru je společnost 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 a zpracovatelem oznámení RNDr. Zuzana
Kadlecová, Stříbrná 549, 760 01 Zlín.
Oznámení záměru (dále také „oznámení“) bylo předloženo v souladu s ustanovením § 6
odst. 4 výše uvedeného zákona a obsahovalo všechny náležitosti stanovené přílohou č. 3
k tomuto zákonu. Na základě oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení. Informace
o oznámení byla zveřejněna v souladu s § 16 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků (Olomouckého
kraje a Statutárního města Prostějov) a na internetu v informačním systému EIA
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK888. Za den zveřejnění je v souladu
s ustanovením § 16 citovaného zákona považován den, kdy byla informace
o oznámení vyvěšena na úřední desce Olomouckého kraje, tj. 5. 5. 2021. Současně byla
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům dopisem ze dne
4. 5. 2021 pod č. j.: KUOK 48658/2021 zaslána kopie oznámení spolu s žádostí
o vyjádření. Statutární město Prostějov zveřejnilo informaci o záměru dne 7. 5. 2021.
Předmětem záměru je vybudování vlastní čistírny odpadních vod (ČOV) s objemem
vypouštěných odpadních vod 730 tis. m 3/rok. Součástí nově vybudované ČOV bude i
odvodnění vzniklých kalů.
Jedná se o záměr zařazený do kategorie II, bodu 64 „Ostatní čistírny odpadních vod, ze
kterých jsou vypouštěny odpadní vody, u nichž lze mít důvodně za to, že s ohledem na
charakter výroby, při které odpadní vody vznikají, mohou obsahovat alespoň 1 zvlášť
nebezpečnou látku nebo alespoň 1 prioritní nebezpečnou látku, s objemem vypouštěných
odpadních vod od stanoveného limitu (20 tis. m 3/rok) a ostatní čistírny odpadních vod
s objemem vypouštěných odpadních vod od stanoveného limitu (600 tis. m 3/rok)“
Předložené oznámení obsahovalo následující přílohy:
1) Vyjádření příslušného úřadu územního plánování Magistrátu města Prostějova,
Odboru územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování, ze dne 25.
2. 2021 pod č. j.: PVMU 24564/2021 62 v němž se uvádí, že záměr je z hlediska souladu
s politikou územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací a z hlediska uplatňování
cílů a úkolů územního plánování přípustný.
2) Stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně
přírody a krajiny“), s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000.
Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 75 a podle § 77a
odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny ve svém stanovisku ze dne 12. 4. 2021
pod č. j.: KUOK 39927/2021 konstatoval, že 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.
3) Situace širších vztahů
4) Koordinační situační výkres
5) Řezy
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6) Pohledy
7) Strojně-technologické schéma
Z předloženého oznámení záměru vyplývá:
Záměr se nachází ve stávajícím průmyslovém areálu na ploše antropogenně pozměněné
výstavbou budov a zpevněných ploch. Jedná se o chudý antropogenní ekosystém se
zastoupením areálových zelených ploch po obvodu částečně lemovaných dřevinami.
Východně od areálu Toray se nachází pole.
V místě stavby jsou situovány 2 vzrostlé stromy – lípy vysoké 6 a 8 m, které budou
pokáceny. Náhradou budou v areálu investora nově vysazeny 4 stromy.
V rámci průmyslového areálu lze očekávat jen druhově chudá společenstva rostlin
a živočichů s převahou biotopových generalistů (bez specifických nároků na prostředí).
Vzhledem k charakteru dotčených biotopů se nepředpokládá pravidelný výskyt
ohrožených ani zákonem chráněných taxonů.
Nejbližším významným krajinným prvkem (VKP) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody, jsou vodní toky Hloučela (720 m severně) a Valová (1180 m východně).
Záměr se nachází mimo vymezené prvky systému ekologické stability krajiny (lokální
biokoridory LBK a lokální biocentra LBC).
Obecně lze konstatovat, že provoz záměru nezhorší ekologickou stabilitu ani nedojde ke
znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch
ÚSES.
Navrhovaným záměrem nedojde k dotčení rozmanitosti druhů (a jejich biotopů) jak v
lokálním, regionálním nebo nadregionálním měřítku, společenstev a ekosystémů ani
případných ekologických vazeb mezi druhy a ekosystémy. Zejména nebudou dotčeny
druhy v zájmu Evropských společenství, druhy ptáků, kteří volně žijí na evropském území
členských států Evropských společenství a přírodní stanoviště v zájmu Evropských
společenství.
Zvláště chráněná území, přírodní parky a významné krajinné prvky nejsou v blízkosti
hodnocené lokality situovány. Zvláště chráněné druhy se v lokalitě záměru nenacházejí.
Asi 6 km východně od záměru je vyhlášena evropsky významná lokalita (EVL) CZ0712186
Hrdibořické rybníky, kde je předmětem ochrany evropsky významná rostlina matizna
bahenní (Angelica palustris). Vzhledem k charakteru záměru, kdy nedojde k žádnému
zásahu do předmětu ochrany jmenované EVL, lze konstatovat, že záměr nemůže mít
přímé, nepřímé ani sekundární vlivy na předmět ochrany této ani jiných lokalit soustavy
NATURA 2000, a to včetně možných kumulativních vlivů (viz příloha č. 2, oznámení
záměru).
Zdrojem hluku budou technologická zařízení ČOV umístěná ve vnitřním prostoru objektu
ČOV (kompresor, flotační jednotka a odstředivka) Vzhledem k umístění zdrojů hluku
v uzavřeném objektu se nepředpokládá, že bude hluk z vnitřních prostorů pronikat
do venkovního prostředí. Doprava spojená s provozem záměru nebude významným
zdrojem hluku.
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o
běžné druhy odpadů ze stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných
odpadů. Při provozu ČOV budou vznikat následující odpady tj. shrabky z rotačního síta
(cca 0,73 t/rok) a odvodněný kal (cca 306.6 t/rok). Shrabky budou shromažďovány v
popelnici pod rotačním sítem. Odvodněný kal bude shromažďován v kontejneru a odvážen
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třetí osobě oprávněné k odstranění tohoto odpadu (bioplynová stanice, skládka, větší
ČOV).
Výstavba ani provoz záměru nepředstavují významný rizikový faktor vzniku havárií nebo
nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Součástí chemického
hospodářství je dávkování koagulantu, hydroxidu sodného a dvou typů flokulantu –
flokulant pro flotaci a flokulant pro odstředivku. Roztok koagulantu bude skladován v
dvouplášťové zásobní nádrži uvnitř budovy. Vnější plášť bude obsahovat čidlo průsaku,
který bude indikovat případný únik chemikálie. Roztok hydroxidu sodného bude skladován
v dvouplášťové zásobní nádrži uvnitř budovy. Nádrž bude obsahovat kontinuální měření
hladiny i plovák minimální hladiny. Vnější plášť bude obsahovat čidlo průsaku, který bude
indikovat případní únik chemikálie. Stáčení hydroxidu bude z cisterny. Na venkovní část
budovy bude vyvedena indikace naplnění hladiny v zásobní nádrži s akustickou i optickou
signalizaci přeplnění. Flokulant pro flotační jednotku – havarijním záchytem bude záchytná
jímka. Flokulant pro odstředivku bude skladován v plastových pytlech.
Čistírna pracuje převážně v automatickém režimu. Kontrolu procesu bude možné částečně
provádět vzdáleně z velínu energobloku, kde bude na stávající vizualizaci doplněno řízení
i pro ČOV. Objekt ČOV bude vybaven i kamerovým systém pro vizuální kontrolu z velínu
energobloku. V případě poruchy některého stroje nebo v případě havarijních stavů bude
obsluha ČOV informována havarijní SMS skrz vzdálený přístup.
Záměr nezasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů nebo chráněné oblasti přirozené
akumulace vod. Území je klasifikováno jako citlivá a zranitelná oblast. Areál se nenachází
v blízkosti vodních toků. Nejbližšími jsou vodní toky Hloučela (720 m severně) a Valová
(1180 m východně). Záměr nebude mít významný vliv na podzemní a povrchové vody.
Předčištěné odpadní vody budou mít lepší kvalitativní ukazatele než vody vypouštěné po
úpravách do kanalizace za stávajícího stavu. Záměr není v rozporu se zájmy chráněnými
vodním zákonem a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního
útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Záměr je umístěn v souladu s územním plánem. Dle platného územního plánu se areál
nachází na ploše určené pro výrobu (označení plochy VS – plochy smíšené výrobní). Tyto
plochy slouží jako pozemky staveb a zařízení pro výrobu a služby.
Vzdálenost nejbližší obytné zástavby od záměru je min. 790 m západním směrem v ul.
Pražské. Z důvodu velké vzdálenosti a nevýznamných vlivů záměru na hlukovou a imisní
situaci se vlivy na obyvatelstvo nepředpokládají. Doprava spojená s provozem záměru
nebude významným zdrojem hluku ani emisí do ovzduší. Realizace záměru nebude mít
negativní sociální a ekonomické důsledky.
Nepříznivé vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes složky životního prostředí (voda,
půda) se nepředpokládají. Doprava spojená s provozem záměru nebude významným
zdrojem emisí do ovzduší, její četnost bude minimální, bude se jednat o příjezd a odjezd 3
cisteren a 1 dodávky za měsíc. Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících
zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání
odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků,
uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení
pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně. Odpadní vody určené k
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předčištění nejsou zdrojem zápachu. Předčištění bude probíhat v uzavřeném objektu.
Technická podmínka provozu bude plněna. Záměr nebude mít významné vlivy na ovzduší.
Realizací záměru nebudou zabrány pozemky spadající do zemědělského půdního fondu,
rovněž nedojde k záboru půdy určené k plnění funkce lesa.
V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad obdržel podání dotčených správních úřadů
a dotčených územních samosprávních celků, jejichž obsahem byla tato vyjádření, která
byla pro účely zjišťovacího řízení zkrácena:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany životního prostředí
Ochrana ovzduší
Bez připomínek
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Odpadové hospodářství
K oznámení záměru „ČOV Toray“ podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, oznamovatele Toray Textiles Central
Europe, s.r.o., Průmyslová 4235/4, 796 01 Prostějov, v k.ú. Prostějov, nejsou ze strany
odpadového hospodářství žádné připomínky.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Oddělení ochrany přírody
- Stanovisko s vyloučením významného vlivu předmětného záměru na lokality soustavy
Natura 2000 bylo vydáno samostatně pod č.j. KUOK 39927/2021 ze dne 14. 04. 2021.
- Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody Krajského úřadu
Olomouckého kraje nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Odůvodnění:
Z podkladů, které jsou správnímu úřadu k dispozici, nevyplývá negativní dotčení zájmů
chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, které jsou svěřeny do kompetence krajského úřadu.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Předkládaným záměrem není dotčen zemědělský půdní fond, proto za úsek ochrany ZPF
nemáme připomínky.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání
Oddělení vodního hospodářství
V případě předloženého záměru se jedná o stavbu vodního díla, která vyžaduje stavební
povolení; případně společné územní a stavební povolení. Žádost o společné povolení
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žadatel u vodoprávního úřadu krajského úřadu podal dne 01. 03. 2021 (částečně doplněno
dne 03. 03. 2021). Správní řízení ve věci je v současné době přerušeno z důvodu neúplné
žádosti.
Vypořádání:
Bude řešeno v rámci následného řízení.
Oddělení lesního hospodářství
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je
v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a
zemědělství, nejsou záměrem dotčeny.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Olomoucký kraj – vyjádření ze dne 13. 5. 2021, č. j.: KUOK 49753/2021
Dle územně plánovací dokumentace Olomouckého kraje – Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací (dále jen ZÚR OK) se záměr nachází
v ochranném pásmu letiště Prostějov, v zájmovém území ministerstva obrany.
Záměr není v rozporu se ZÚR OK, ani se strategickým dokumentem – Strategií rozvoje
územního obvodu Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj nepožaduje tento záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále také
„KHS“) – vyjádření ze dne 2.6.2021, č. j.: KHSOC/25936/2021/PV/HOK
K zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace záměru: „ČOV Toray“, zařazeného
v kategorii II, bodu 64 přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb., nemá orgán ochrany veřejného
zdraví zásadní připomínky, a proto nepožaduje další posuzování záměru dle zákona
č. 100/2001 Sb.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc (dále také
„ČIŽP“) – vyjádření ze dne 2. 6. 2021, č. j.: ČIŽP/48/2021/2907
Po prostudování předloženého oznámení ČIŽP konstatuje následující:
 V předloženém oznámení chybí jakýkoliv biologický průzkum fauny a flóry na uvedené
lokalitě záměru. Je zde pouze na str. 25 obecný předpoklad o výskytu antropogenních
druhů. Vzhledem ke skutečnosti, že i mezi antropogenními druhy jsou druhy zvláště
chráněné (např. kavka obecná, rorýs obecný, chocholouš obecný, křepelka polní aj.) a
relativně čerstvé záznamy o výskytu některých zvláště chráněných druhů ptáků (kavka
obecná, slavík obecný, krahujec obecný, lejsek šedý, krutihlav obecný) jsou evidovány
v Nálezové databázi ochrany přírody spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny
České republiky v blízkém okolí záměru (do 100 m), mohou se tito ptáci vyskytovat či
využívat i prostor (např. při hledání potravy na často sečených trávnících) a okolí
záměru. Je proto nezbytné posoudit podrobněji uvedenou problematiku zejména
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fauny, a to především ptáků a hmyzu. Zejména zástupci hmyzu navíc tvoří výrazný
podíl zvláště chráněných druhů živočichů a vyskytují se ve všech biotopech.
Zpracovatel v oznámení pouze stroze okomentoval jím nezjišťované skutečnosti.
Vzhledem k tomu, že stavební práce budou prováděny také v blízkosti dřevin (mimo lip
určených ke kácení, viz str. 14 oznámení), požaduje ČIŽP, aby bylo do podmínek
k realizaci záměru doplněno, že bude chráněn kořenový prostor těchto dřevin ve
smyslu Standardu péče o přírodu a krajinu Řady A SPPK A01 002:2017 Ochrana
dřevin při stavební činnosti, která nahradila dříve využívanou ČSN 839061
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích.

Vzhledem k tomu, že předložené oznámení a jeho přílohy neobsahují biologický průzkum,
zaměřený především na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v lokalitě
záměru a jejím okolí, a nejsou vůbec vyhodnocena rizika vlivu záměru na tyto složky
životního prostředí (zejména hmyz, ptáci, ale i dřeviny neurčené ke kácení), nelze
adekvátně a plnohodnotně posoudit vliv záměru na životní prostředí.
Vypořádání:
K tomu zpracovatel Oznámení doplněním ze dne 8. 6. 2021 uvádí, že „objekt ČOV je
rozměrů 32,25 m x 8,10 m. Celková zastavěná plocha objektu je 261,23 m2. Na ni
navazuje asfaltová zpevněná plocha před ČOV 249 m2. Tato plocha navazuje na stávající
areálovou komunikaci. Za touto komunikací se nachází úzký travnatý pás a za ním
oplocení (2metrový hustý drátěný plot okolo celého areálu). Za oplocením se rozkládá
pole, za ním pak po 300 m navazuje další průmyslová zóna.
Dotčená parcela 7427/18 není součástí ZPF, jedná se dle katastru nemovitostí o ostatní
plochu, způsob využití manipulační plocha. Plocha je zatravněna a je na ní realizována
výsadba lip (celkem 7), z nichž 2 budou v důsledku stavby pokáceny (výška 6 a 8 m).
Náhradou budou v areálu investora nově vysazeny 4 stromy.
Vzhledem k charakteru a výměře lokality, která bude zastavěna, nepředpokládáme při
výstavbě a provozu záměru, že by mohlo dojít k negativním vlivům na zvláště chráněné
druhy rostlin (ty se zde v žádném případě nevyskytují) a živočichů v lokalitě záměru.
Popsaná lokalita stavby – trávník se dvěma mladými lípami (malá plocha v rámci
rozsáhlého závodu) není biotopem vhodným pro pravidelný výskyt zvláště chráněných
druhů živočichů. Stejně tak okolí plochy pro výstavbu, které je tvořeno navazující travnatou
plochou s ostatními 5 lipami a dále zpevněnými a zastavěnými plochami. Na okrajích
parkovišť a částečně po obvodu závodu je realizována výsadba okrasných dřevin.
Nejbližší evropsky významná lokalita (EVL) CZ0712186 Hrdibořické rybníky je vzdálena 6
km východně od záměru.
Z výše uvedených důvodů vyplývá, že biologický průzkum lokality záměru a jejího okolí
není pro daný záměr potřebný, neboť vzhledem k charakteru a výměře lokality při výstavbě
a provozu záměru nedojde k negativním vlivům na zvláště chráněné druhy rostlin a
živočichů.“
K tomu krajský úřad dále uvádí, že příslušný orgán ochrany přírody tj. krajský úřad,
oddělení ochrany přírody (viz výše uvedené vyjádření krajského úřadu) neměl
k předloženému záměru žádné připomínky. Z výše uvedených důvodů tedy krajský úřad
nepovažuje zpracování biologického průzkumu v dané lokalitě za nezbytné.
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Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí Magistrátu města, – vyjádření
ze dne 12.5.2021, č. j.: PVMU 65080/2021 40
1. Ochrana přírody a krajiny
Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.
2. Ochrana ovzduší
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 12 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou
záměrem dotčeny.
3. Odpadové hospodářství
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. c) zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán
k záměru nemá připomínky.
4. Ochrana zemědělského půdního fondu
Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.
5. Ochrana vod
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 18 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou
záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
Stavba vodního díla a nakládání s vodami bude povoleno příslušným vodoprávním
úřadem. Hodnoty kvality vypouštěné přečištěné odpadní vody budou splňovat hodnoty
kanalizačního řadu Městské veřejné kanalizace.
Vodoprávní úřad nepožaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. ČOV je součástí
technologie investora, jež podléhá povolení IPPC Olomouckého kraje. O nový stavební
a technologický prvek by měl být doplněn a aktualizován i havarijní plán investora stavby.
Závěr: Dotčený orgán nepožaduje záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí.
Vypořádání:
Realizace ČOV včetně aktualizace havarijního plánu bude řešena změnou integrovaného
povolení v rámci následných řízení.
Krajský úřad se během zjišťovacího řízení zabýval i opatřeními k prevenci, vyloučení a
snížení, popřípadě kompenzaci, nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí. Opatření
nebyla takového charakteru, který by poukazoval na nutnost záměr posuzovat. Krajský
úřad v rámci zjišťovacího řízení vyhodnotil kritéria uvedená v příloze č. 2 k zákonu o
posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž přihlédl zejména k povaze a rozsahu
záměru a jeho umístění. Dále zvážil kapacitu záměru a prostudoval obdržená vyjádření
dotčených orgánů. Územní samosprávné celky i dotčené orgány státní správy s
předloženým záměrem souhlasí. Veřejnost se k záměru nevyjádřila. Veškeré
připomínky a požadavky uvedené v doručených vyjádřeních lze řešit v rámci
následných řízení. Podmínky vyplývající z platné legislativy musí být respektovány bez
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. S ohledem na výše uvedené krajský úřad nepovažuje další posuzování
záměru za nutné a přínosné.

9

č. j.: KUOK 61352/2021

Krajský úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve
spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vyvěšením na své
úřední desce.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3
písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání k Ministerstvu
životního prostředí podáním u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode
dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni
doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se
považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce doručujícího
správního orgánu. Dotčená veřejnost doloží v odvolání splnění podmínek podle § 3 písm.
i) bodu 2 citovaného zákona. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.
Otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský
vedoucí Odboru
životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D.

Olomoucký kraj a Statutární město Prostějov žádáme jako dotčené územně
samosprávné celky o zveřejnění tohoto rozhodnutí ve smyslu § 16 odst. 2 citovaného
zákona na úřední desce a internetu, a to nejméně na 15 dnů. Zároveň žádáme o zaslání
potvrzení o zveřejnění Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí
a zemědělství.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

……………………………………………….
Podpis oprávněné osoby k vyvěšení:

……………………………………………….
Podpis oprávněné osoby k sejmutí:

Úřední razítko:

Úřední razítko:
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 Statutární město Prostějov
 Olomoucký kraj
Dotčené správní úřady
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - zde
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Prostějov
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 RNDr. Zuzana Kadlecová, Stříbrná 549, 760 01 Zlín.
Na vědomí
 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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