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Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Terénní úpravy na pozemcích parc. č. 2055/48 a 2055/49 v k.ú. Jeseník“,
zařazeného v kategorii II, bodu 56 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský
úřad“) Vám jako příslušný úřad zasílá dle ust. § 6 odst. 5 kopii oznámení podle přílohy č. 3
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, záměru „Terénní úpravy na pozemcích parc. č. 2055/48 a 2055/49 v k.ú.
Jeseník“ a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
tohoto zákona a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude zveřejněna ve smyslu § 16
odst. 1 cit. zákona.
Oznamovatelem záměru je společnost Moravolen a.s., Janáčkova 760/4, 790 01 Jeseník,
IČ: 253 64 367, oprávněným zástupcem oznamovatele je předseda představenstva
Ing. Jaroslav Huf, Bohutínská 792, 789 61 Bludov.
Zpracovatelem oznámení je Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc,
IČ: 649 52 053.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou Město Jeseník a Olomoucký
kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí Městského
úřadu Jeseník 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. 4
citovaného zákona naleznete na www.olkraj.cz ve složce úřední deska.
Textová část Oznámení je zpřístupněna na internetové adrese www.mzp.cz/eia pod
kódem záměru OLK898.

Stručná charakteristika záměru:
Záměrem projektu je provedení terénních úprav na pozemcích parc. č. 2055/48 a 2055/49
v k.ú. Jeseník, kde byly v minulosti vybudovány odkalovací nádrže podniku Moravolen.
Nádrže byly využívány v letech 1970 - 2005, docházelo zde k předčištění odpadních vod

z úpravy surového lnu před vypuštěním do obecní kanalizace. Od roku 2005 nádrže
nejsou využívány, v současnosti území není udržováno a je v nevyhovujícím stavu.
Terénní úpravy budou spočívat v zavezení těchto odkalovacích nádrží, ve vybudování
manipulační plochy pro firmy sídlící v současnosti v areálu Moravolen a ve vybudování
vsakovacího zařízení, do kterého budou odváděny srážkové vody ze střech přilehlých
budov. Investor hodlá retenční nádrže zavézt inertním materiálem a jejich prostor zarovnat
na úroveň okolního terénu. Plocha bude ukončena finálním povrchem – štěrkovou vrstvou,
na části plochy bude rozprostřena ornice, která bude zatravněna. Na takto připravené
ploše bude vybudována manipulační plocha, kterou řeší samostatná projektová
dokumentace.
Město Jeseník 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 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: v.cvek@olkraj.cz).
Dále žádáme Olomoucký kraj a Město Jeseník (jako dotčené územní samosprávné
celky) a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 6 odst. 5 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.
Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 6 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. 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: Mgr. Vojtěch Cvek
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky


Město Jeseník



Olomoucký kraj

Dotčené správní úřady


Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství



Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník



Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní
pracoviště Šumperk, Nemocniční 1852/53 787 01 Šumperk



ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Oznamovatel


Moravolen a.s., Janáčkova 760/4, 790 01 Jeseník

Zpracovatel oznámení


Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc

Na vědomí


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



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



Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Tovární
1287/4, 790 01 Jeseník
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