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Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího
řízení záměru „Logistické odpadové centrum Pavlovičky“ zařazeného
v kategorii II bodu 55 a 56 přílohy č. 1 k zákonu 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“) Vám jako příslušný úřad zasílá dle ustanovení § 6 odst. 5 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 (dále též „zákon“), oznámení záměru „Logistické odpadové
centrum Pavlovičky“, v katastrálním území Pavlovičky, podle přílohy č. 3
k citovanému zákonu, a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení dle § 7 zákona a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude zveřejněna
ve smyslu § 16 odst. 1 citovaného zákona.
Oznamovatelem záměru je společnost Bergasto a.s., se sídlem Ztracená 254/6,
779 00 Olomouc, IČ: 28340957, zpracovatelem oznámení společnost G-Consult,
spol. s r.o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 64616886.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou statutární město Olomouc
a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí
Magistrátu města Olomouce a na oddělení integrované prevence Odboru životního
prostředí a zemědělství krajského úřadu (budova RCO, Jeremenkova 40a, 7. patro,
kancelář 713). Textová část oznámení je zpřístupněna na internetové adrese
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK901.
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje ve smyslu § 16
citovaného zákona naleznete na www.olkraj.cz.
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Stručná charakteristika záměru:
Předmětem záměru je provozování skladu nebezpečných odpadů ve stávajícím
oploceném areálu v Olomouci nacházejícím se v těsné blízkosti kolejiště, ve kterém
jsou umístěny dvě skladové haly, přístřešek pro techniku a administrativní budova.
V halách budou skladovány pevné i kapalné nebezpečné odpady (jak tomu bylo již
v minulosti, kdy areál patřil Českým drahám). V zařízení budou rovněž skladovány
odpady kategorie ostatní. V rámci zařízení bude dále prováděna úprava odpadů
(kategorie ostatní i nebezpečný) mechanickým drcením, třídění odpadu a recyklace
odpadu prostřednictvím samostatného zařízení k nakládání s odpady – mobilního
drtiče a třídiče. Převážně se jedná o zpracování dřevěných železničních pražců,
popřípadě stavebního a demoličního odpadu znečištěného nebezpečnými látkami.
Budoucí zařízení Logistického odpadového centra Pavlovičky se nachází
v katastrálním území Pavlovičky na pozemcích p. č. st.141/2, st.141/3 a st.141/4,
jejichž součástí jsou stavby tvořící předmětné zařízení (dvě uzamykatelné haly
na pozemcích p. č. st.141/2 a st.141/4 a přístřešek na pozemku p. č. st.141/3). Celý
areál investora zahrnuje ještě administrativní budovu na pozemku p. č. st. 141/1
a zpevněné plochy na pozemku p. č. 179 sloužící jako příjezdová komunikace
do zařízení. Přístupová cesta do zařízení vede pro nákladní i osobní automobily
po místní komunikaci přístupné z ulice Pasteurova.
Projektované kapacity zařízení:
Celková
kapacita
Maximální okamžitá kapacita skladu
5 000 t
Roční projektovaná kapacita zařízení
50 000 t/rok
Roční projektovaná zpracovatelská 50 000 t/rok
kapacita
Projektovaná denní zpracovatelská 1 000 t/rok
kapacita

Z
toho
odpady „N“
2 500 t
25 000 t/rok
25 000 t/rok

Z
toho
odpady „O“
2 500 t
25 000 t/rok
25 000 t/rok

-

-

Olomoucký kraj a statutární město Olomouc (jako dotčené územní samosprávné
celky) žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 citovaného zákona o zveřejnění
informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, vyvěšením
na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme statutární
město Olomouc v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 citovaného zákona o zaslání
písemného vyrozumění o datu vyvěšení této informace krajskému úřadu
(informaci můžete zaslat také na e-mail: l.barochova@olkraj.cz).
Dále žádáme Olomoucký kraj a statutární město Olomouc (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5
citovaného zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr
posoudit dle citovaného zákona a z jakého důvodu. V případě, že záměr má být
posouzen, uveďte, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být
v dokumentaci ve smyslu § 8 citovaného zákona kladen zvýšený důraz. Pokud
posouzení záměru nepožadujete, žádáme vás, aby vaše vyjádření
neobsahovalo podmínky.
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Písemná vyjádření k oznámení může podle § 6 odst. 6 citovaného zákona každý
zaslat na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne
zveřejnění této informace o oznámení na úřední desce Olomouckého kraje.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží.

otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Lenka Barochová
Příloha: oznámení
Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky
 Statutární město Olomouc, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc
 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Dotčené správní úřady
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství zde
 Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc (s přílohou)
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární
1059/41, 779 00 Olomouc
Oznamovatel
 Bergasto a.s., Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc
Na vědomí
 MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
 MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická
65, 100 10 Praha 10
 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
 G-Consult, spol. s r.o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
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