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Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 67
odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a ve smyslu 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 (dále
jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“ či „zákon“), v souladu
s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) po provedeném zjišťovacím řízení podle ustanovení
§ 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozhodl, že předložený
záměr

„Logistické odpadové centrum Pavlovičky“,
k.ú. Pavlovičky

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
Oznamovatel záměru – účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád
Bergasto a.s., Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc, IČ: 28340957
Název záměru
Logistické odpadové centrum Pavlovičky
Zařazení záměru
Záměr naplňuje svým charakterem a rozsahem dikci bodu 55 – „Zařízení
k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného
limitu 250 t/rok“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Olomoucký
Obec: Olomouc
Katastrální území: Pavlovičky
Pozemky, parc.č.(stavby) : st. 141/2, st. 141/3 a st. 141/4
Pozemky, parc. č.: st. 141/1, 113/21 a 179
Charakter záměru a kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je vybudování a provozování zařízení v reálu bývalého skladu
nebezpečných odpadů (společnosti České dráhy), určené ke skladování ostatních
a nebezpečných odpadů; odpady zde budou soustřeďovány a následně předávány
oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění. Vlastní nakládání s odpady
bude probíhat na pozemcích k.ú. Pavlovičky - parc. č. st. 141/2 a st. 141/4 – dvě
uzamykatelné haly a na pozemku parc. č. st. 141/3 - přístřešek. V rámci zařízení
bude prováděna úprava odpadů – mechanickým drcením, tříděním a recyklací
prostřednictvím samostatného zařízení k nakládání s odpady – mobilního drtiče
a třídiče. Tento proces bude realizován pouze v uzavřené hale na pozemku parc.č.
st. 141/4. Převážně se bude jednat o zpracování dřevěných železničních pražců,
popřípadě stavebního a demoličního odpadu znečištěného nebezpečnými látkami.
Celý areál investora, zahrnující ještě administrativní budovu na pozemku parc. č. st.
141/1 a zpevněné plochy na pozemku parc. č. 179, je oplocen prefabrikovaným
betonovým plotem výšky 2 m s uzamykatelnou bránou.
Maximální okamžitá kapacita skladu 5 000 t
(2 500 t kat. N; 2 500 t kat. O)
Roční projektovaná kapacita zařízení 50 000 t/rok (25 000 t kat. N; 25 000 t kat. O)
Možnost kumulace vlivů
Jedná se o znovuvyužití opuštěného areálu Českých drah - bývalého skladu
nebezpečných odpadů. Severně sousedí lokalita záměru s areálem Olomoucké
dopravní společnosti, která zde na pozemku ve vlastnictví Českých drah, a.s.
provozuje sklad kameniva. Východně se nachází rozsáhlé kolejiště včetně depa ČD
(jv. směrem) a nákladového nádraží (sv. směrem). Ke kumulaci vlivů bude docházet
zejména v oblasti hluku (doprava, manipulace s materiály) a emisí znečišťujících
látek do ovzduší (výfukové plyny z nákladních automobilů a dieselových lokomotiv).
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Dle dostupných informací se nyní v zájmovém území nepřipravuje žádný další
záměr. Stávající provozy jsou z hlediska emisí do ovzduší zahrnuty v imisním pozadí,
vůči kterému je posuzován vliv záměru na kvalitu ovzduší.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Vlastní nakládání s odpady bude probíhat ve dvou uzamykatelných halách (pozemky
parc. č. st.141/2 a st.141/4; přístřešek na pozemku parc. č. st.141/3). Celý areál
investora, zahrnující ještě administrativní budovu na pozemku parc. č. st. 141/1
a zpevněné plochy na pozemku parc. č. 179, je oplocen prefabrikovaným betonovým
plotem výšky 2 m s uzamykatelnou bránou. Přístupová cesta do areálu a dále do
zařízení je pro nákladní i osobní automobily po místní komunikaci.
Hala (st.141/2)
Zděná hala (beton a tvárnice ytong) s plechovou střechou, stavebně rekonstruována
opláštění haly a rekonstrukce střechy. Rekonstruována podlaha haly vodohospodářsky zabezpečená plocha - betonová podlaha se Stafol PVC fólií
tl. 1,5 mm vyspádována do havarijní jímky o objemu 3 m3 a nacházející se pod
podlahou haly.
Přístřešek (st.141/3)
Bude kompletně rekonstruován, bude vybudována nová betonová podlaha vodohospodářsky zabezpečená plocha vyspádována do havarijní jímky o objemu
1 m3. Bude provedeno nové zastřešení.
Hala (st.141/4)
Hala rekonstruována pro účely nakládání s nebezpečnými odpady. Obvodové
konstrukce haly opatřeny stěnovými a střešními izolačními panely. Stěnové panely
tl. 100 mm, střešní panely tl. 120 mm. Podlaha haly je betonová se Stafol PVC fólií
tl. 1,5 mm podlaha je vyspádována do středu haly.
Váha
Na jz. okraji areálu bude umístěna stacionární váha na vážení vozidel - bude
podléhat pravidelné kalibraci v intervalu nejvýše 24 měsíců. Další certifikovaná váha
je součástí nakladače.
Areál bude mít vlastní sanitární a pomocné zázemí. Vnitřní zpevněné komunikace
budou sloužit k parkování strojů a mechanismů. Objekt bude opatřen bezpečnostními
kamerami.

Odůvodnění

Dne 15. 7. 2022 obdržel krajský úřad oznámení záměru spol. „Bergasto a.s.,
Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc, IČ: 28340957“ předkládané pod názvem
„Logistické odpadové centrum Pavlovičky“, k.ú. Pavlovičky. Zpracovatel oznámení¨
„RNDr. Věra Tížková, G-Consult, spol. s r.o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava –
Vítkovice, IČ: 64616886“. Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval,
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že splňuje náležitosti dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle ustanovení § 7 cit. zákona
a v souladu s ustanovením § 7 a přílohou č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož
cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.
Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č.j. KUOK 81472/2022 ze dne
25. 7. 2022 a rozeslal v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona informaci
o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným orgánům
a dotčeným územně samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k ní
dle ustanovení § 6 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Olomouckého
kraje, v informačním systému EIA a na úřední desce Statutárního města Olomouc
přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace o zjišťovacím řízení
na úřední desce kraje. Současně požádal Statutární město Olomouc o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení
na své úřední desce.

Dotčenými územně samosprávnými celky byly:
Olomoucký kraj - informaci zveřejnil na úřední desce dne 28. 7. 2022,
Statutární město Olomouc - informaci zveřejnilo na úřední desce dne 28. 7. 2022
Dotčenými orgány byly:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí,
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Česká inspekce životního prostření OI Olomouc.
Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Olomoucký kraj, vyjádření ze dne 15. 8. 2022, č.j.: KUOK 83607/2022, v němž
uvádí, že dle územně plánovací dokumentace Olomouckého kraje – Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací (dále jen „ZÚR OK“)
se záměr nachází v rozvojové oblasti republikového významu OB8 Olomouc,
v zájmovém území ministerstva obrany a v území významném pro situování
protipovodňových opatření. Pro zajištění ochrany životního prostředí je v ZÚR OK
v prioritách v oblasti nakládání s odpady v odst. 5.4.5.3. stanoveno: „přednostně
využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů. Z nových
zařízení podporovat zejména budování zařízení pro využívání biologicky
rozložitelných odpadů včetně kalů z ČOV (kompostáren, bioplynových stanic apod.),
zařízení pro třídění komunálních odpadů a zdrojů k energetickému využití odpadů,
které budou umisťovány v lokalitách pro tento účel vhodných. Stávající zařízení
intenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila zákonné požadavky a zajistila při
stávajícím trendu produkce odpadů dostatečnou kapacitu pro odstraňování odpadů.
Podporovat budování odpovídající infrastruktury nutné k zajištění efektivní překládky
a následné ekonomicky a environmentálně udržitelné přepravy zbytkového
směsného komunálního odpadu k jeho energetickému využití.“
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Závěrem je konstatováno, že 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 připomínek.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, vyjádření
ze dne 24. 8. 2022, č.j.: KHSOC/26829/2022/OC/HOK, v němž uvádí, že k záměru
nemá připomínek a nepožaduje jeho další posuzování.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí (dále také „MMOl“),
vyjádření ze dne 22. 8. 2022, č.j.: SMOL/229172/2022/OZP/OOSSO/Jah, v němž hájí
zájmy ochrany životního prostředí, v návaznosti na legislativu v oblasti životního
prostředí, resp. jednotlivých složek životního prostředí z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu, nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod,
ochrany přírody a lesního hospodářství.
Co se ochrany ovzduší týče, součástí předložených materiálů je rozptylová studie
zpracovaná autorizovanou osobou společností EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257,
763 02 Zlín - Malenovice (aktualizace 11.7.2022). Rozptylová studie uvádí umístění
následujících zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:
5.11. "Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování
kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel,
bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene,
ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky
stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den"
5.14. "Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů"
7.7. "Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8, o celkové
projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok"
V předloženém materiálu je uvažováno s pojezdy těžkých nákladních aut v počtu
20/den (40 pojezdů/den). MMOl se domnívá, že příjezdová komunikace svým
provedením a hlavně kvalitou neodpovídá plánovanému zatížení, ke kterému je ještě
nutno připočíst stávající dopravu (sklad kameniva apod.). Vlastník pozemku, na
kterém se příjezdová cesta nachází (parc.č. 113/24 v k.ú. Pavlovičky - vlastník
České dráhy, a.s.), by měl zajistit takový povrch komunikace, který bude odpovídat
jejímu zatížení a bude snadno udržitelný. Stávající povrch způsobuje značnou
prašnost do okolí a znečištění navazující komunikace.
MMOl
jakožto
věcně
příslušný
vodoprávní
úřad
podle
ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní
zákon) a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje
na skutečnost, že zařízení bude umístěno na pozemcích parc. č. 113/21, st. 141/1,
st. 141/2, st. 141/3, st. 141/4 a 179, k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc, Olomoucký kraj,
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HGR 22201, č.h.p. 4-10-03-1124-0-10, v CHOPAV Kvartér řeky Moravy, mimo
záplavové území řeky Moravy (v blízkosti jeho hranice), mimo ochranné pásmo
vodních zdrojů, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 120 450, 545 547).
Dále pak uvádí, že při provozování záměru nesmí dojít ke znečištění povrchových
nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním
se závadnými látkami. Veškerá používaná zařízení musí být v dobrém technickém
stavu. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit. Prostory, kde
bude docházet k manipulaci nebo skladování látek závadných vodám, musí být
zabezpečeny v souladu s § 39 vodního zákona proti možným únikům těchto látek do
povrchových nebo podzemních vod nebo do horninového prostředí. Areál bude
vybaven sanačními prostředky k likvidaci případných úkapů a úniků závadných látek,
zejména v případě havárie na zpevněných plochách.
Pokud bude celkové množství látek závadných vodám, které budou v areálu
uskladněny a bude s nimi manipulováno vyšší, než stanoví § 2 písm. b)
vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami
a náležitostech havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů, bude pro areál
zpracován havarijní plán podle výše citované vyhlášky a schválen příslušným
správním orgánem.
Doklady o vyvážení a zneškodnění splaškových vod z bezodtokové jímky - žumpy
(odvozem na ČOV) budou uchovávány po dobu min. 2 let a na výzvu předloženy
příslušnému správnímu úřadu - Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny
odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.
Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
K předloženému oznámení nejsou ze strany odboru životního prostředí MMOl další
připomínky. MMOl nepožaduje další posuzování záměru.
Vypořádání:
Platná legislativa a povinnosti vyplývající z právních předpisů musí být dodržovány
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc (dále také
„ČIŽP“), vyjádření ze dne 29. 8. 2022, č.j.: ČIŽP/48/2022/4345 v němž uvádí
následující připomínky:
Na straně 43 předloženého oznámení je uvedeno, že jedním ze způsobů nakládání
s odpadem bude způsob nakládání R12b Úprava před využitím odpadu k výrobě
energie. V příloze č. 2 k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů je uvedeno, že úprava odpadu k energetickému využití je fyzikálněchemickým procesem, činností 2.10.0. a způsobem nakládání R12b. Z tohoto důvodu
by předkládaný záměr měl být zařazen dle přílohy 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. jako
záměr 53 „Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů
spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním“.
Jelikož je v záměru uvažováno s drcením pražců a skladováním odpadů kategorie
nebezpečný s kapacitou spadající pod integrované povolení, existuje potenciál
záměru výrazně ovlivňovat kvalitu ovzduší v hustě obydlené oblasti zástavby
statutárního města Olomouce.
Z výše uvedeného důvodu inspekce doporučuje, aby byl předložený záměr podroben
dalšímu posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
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prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Další posouzení záměru by mělo
zohlednit také důvod drcení pražců a koncovku, na kterou budou dále předávány. Na
základě zkušeností s provozem zařízení stejného nebo obdobného typu a zkušeností
s provozem zařízení provozovaných společností Bergasto a.s. je vhodné věnovat
pozornost zápachu, jako významnému faktoru ovlivňující životní prostředí při
manipulaci s pražci.
Nad rámec vyjádření, potřebného pro proces posuzování vlivů na životní prostředí,
pak inspekce doporučuje vzhledem k zamýšlené manipulaci s odpady (včetně
kapalných) a zvýšené nákladní dopravě v areálu k řešení vsaku srážkových vod
jednotně (centrálně) a přes odlučovač ropných látek, čímž by bylo docíleno opatření
pro záchyt úniku případných závadných látek.
Vypořádání:
Činnost 2.10.0 dle přílohy č. 2 k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění
pozdějších předpisů (dále také „zákon o odpadech“), jež by vedla k zařazení záměru
do bodu 53 přílohy 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí „Zařízení
k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálněchemickou úpravou nebo skládkováním“ nebude v zařízení probíhat. V oznámení
záměru, resp. v tabulkách „seznamu činností“ není tato činnost uvedena. Způsob
nakládání R12b dle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech je uveden v oznámení záměru
pouze u činnosti 3.4.0., kdy se jedná o proces mechanické úpravy – třídění,
dotřídění. Nejedná se tak o spalování, fyzikálně-chemickou úpravu odpadů ani
skládkování, tedy činnosti, které by odůvodňovaly zařazení záměru do bodu 53
přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Z údajů uvedených
v oznámení záměru mimo jiné vyplývá, že zařazení záměru do bodu 55 (kap. B.I.1),
oznamovatel předem konzultoval s Ministerstvem životního prostředí.
Statutární město Olomouc, odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta,
vyjádření ze dne 8. 8. 2022, č.j.: SMOL/215884/2022/OSTR/UHLA/Uhl v němž jako
zástupce dotčeného územní samosprávního celku sděluje následující:
V územním plánu v koncepci technické infrastruktury byly pro zajištění podmínek
pro sběr, třídění a recyklaci odpadů vymezeny plochy technické infrastruktury
a koncepční prvky zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem,
zařízení odpadového hospodářství a sběrný dvůr. Pozemky, na kterých je záměr
umístěn, jsou z hlediska platného Územního plánu Olomouc součástí stabilizované
plochy v zastavěném území, plochy dopravní infrastruktury 07/089S. Hlavním
využitím plochy dopravní infrastruktury jsou podle závazných regulativů plochy
pozemky dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu.
Jelikož se navrhovaný záměr nenachází na ploše technické infrastruktury a v daném
území nebyl územním plánem vymezen žádný výše jmenovaný koncepční prvek
z koncepce technické infrastruktury, je předmětný záměr v rozporu s koncepcí
Územního plánu Olomouc.
Vypořádání:
Dle charakteru vyjádření bez komentáře. Z logiky věci vyplývá, že pokud má být
záměr realizován, musí být v souladu s územně plánovací dokumentací.
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Krajský úřad, ve svém vyjádření hájí zájmy ochrany životního prostředí,
v návaznosti na legislativu v oblasti životního prostředí, resp. jednotlivých složek
životního prostředí z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, nakládání
s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a lesního hospodářství.
Předložené oznámení popisuje záměr spočívající v provozu zařízení ke sběru,
úpravě, využívání a skladování odpadů kategorie „ostatní“ i „nebezpečný“. Oznámení
obsahuje teoretický seznam činností a k nim příslušné druhy odpadů, jichž by se tyto
činnosti měly týkat. Je třeba upozornit, že u některých činností oznámení postrádá
konkrétní činnosti, resp. technologie (viz činnosti 3.3.0, 5.10.0, 5.14.5, 5.14.6)
a v případě odpadů, u nichž jsou uváděny způsoby nakládání spočívající
v konečném využití, nejsou uvedeny bližší podmínky přechodu odpadů mimo tento
„odpadový“ režim (viz činnosti 5.10.0, 5.14.5, 5.14.6). Oznámení též postrádá popis
postupů k zabránění znečištění odpadů kategorie „ostatní“ odpady kategorie
„nebezpečný“ (např. čištění manipulačních ploch, dekontaminace drtiče, popř.
nádob). U činnosti 4.2.1 (výroba paliva z odpadu) jsou pak uváděny také odpady,
které jsou využitelné materiálově a jejichž energetické využití tak není v souladu
s hierarchií odpadového hospodářství (např. odpady podskupiny 20 01). Oznámení
dále obsahuje činnost 12.3.0 (skladování kalů před využitím na zemědělské půdě),
což však legislativa na úseku odpadového hospodářství neumožňuje, neboť zařízení
se dle předloženého oznámení nachází 190 metrů od obytné zástavby, přičemž
dle § 58 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, musí být vzdálenost místa soustřeďování kalů minimálně 300 metrů
od obytné zástavby. Oznámení také obsahuje informaci, že odpady vznikající při
stavebních úpravách při realizaci záměru budou předány na skládku, což je opět
postup nereflektující hierarchii odpadového hospodářství, kdy odpady je nezbytné
přednostně využívat, a až pokud to není možné, lze je odstranit, např. uložením
na skládku.
Vzhledem k tomu, že oznámení obsahuje mj. informaci o tom, že cit. „uvedené
činnosti vč. způsobů nakládání s jednotlivými odpady se nebudou nutně vztahovat
na všechny uvedené druhy odpadů…“ a dále, že cit. „s odpady bude vždy nakládáno
v souladu s platnými právními předpisy, povolením provozu a schváleným provozním
řádem“, přičemž výše uvedené vady a nedostatky budou revidovány při následném
procesu povolování provozu zařízení dle aktuálních legislativních požadavků zákona
o odpadech, resp. zákona o integrované prevenci, lze v této fázi, tedy ve fázi
zjišťovacího řízení, považovat informace uvedené v oznámení za dostatečné.
Přílohou oznámení je Rozptylová studie (č. 60a/22 zpracovaná 11. 7. 2022
autorizovanou osobou - EKOME, spol. s r.o., oprávněnou na základě rozhodnutí
MŽP č. j.: 49247/ENV/14, ze dne 15. 7. 2014). Závěr rozptylové studie obsahuje
konstatování, cit: „Rozptylová studie prokazuje, že předkládaný záměr „Logistické
odpadové centrum Pavlovičky“ nezpůsobí nadměrné znečištění ovzduší látkami
PM10, PM2,5, NO2, NOx, CO, benzen, benzo[a]pyren ani CxHy. … Provozem řešeného
záměru včetně související dopravy nebude docházet u žádné znečišťující látky (s
ohledem na namodelované příspěvky) k překročení jejího imisního limitu, resp.
nejvyšší přípustné koncentrace.“. Zpracovaná rozptylová studie hodnotí imisní zátěž
předmětné lokality, a to v podobě maximálních teoretických imisních příspěvků (je
zpracována na nejhorší možný stav). Realizace záměru se dotýká zdrojů znečišťování
ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále také „zákon o ochraně ovzduší“) a sice:
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Stacionární zdroj přemístitelný, mobilní - Recyklace odpadu - mobilní drtič a třídič.
Převážně se bude jednat o zpracování dřevěných železničních pražců, popřípadě
stavebního a demoličního odpadu znečištěného nebezpečnými látkami. Dle povahy a
objemu zpracovávaného materiálu může daná technologie drcení, třídění a recyklace
naplňovat (ve vazbě na přílohu č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší) dikci následujících
vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší:
 stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu
o ochraně ovzduší pod kódem 7. 7. Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené
pod kódem 7. 8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo
větší za rok,


stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu
o ochraně ovzduší pod kódem pod kódem 5. 11. Kamenolomy, povrchové doly
paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných
nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění,
drcení
a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická
výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot,
o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den.



stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu
o ochraně ovzduší pod kódem pod kódem 5.14. Obalovny živičných směsí a
mísírny živic, recyklace živičných povrchů (tepelná recyklace živičných směsí
není předmětem záměru, bude se jednat pouze o drcení za „studena“).

Tato přemístitelná technologie (mobilní drtič a třídič) nebude trvalou a nedílnou
součástí logistického odpadového centra – viz. konstatování uvedená v oznámení
záměru: cit. „Společnost Bergasto bude v zařízení provádět sběr a výkup odpadů,
ale může zde docházet také k drcení, třídění a recyklaci odpadů. K tomuto
nakládání s odpady bude docházet v rámci haly na pozemku p. č. st. 141/4,
kdy do této haly bude dle potřeby přistaven také schválený mobilní drtič a třídič
(IČZ CM01287). Ten představuje samostatné mobilní zařízení k nakládání s odpady.
… Drtič bude v provozu pouze v denní době, a to „kampaňovitě“, tzn. ne pravidelně
každý den, ale jen po nashromáždění dostatečného množství odpadů určených
k drcení.“.
Stacionární zdroj - Logistické odpadové centrum jako celek, tj. činnosti spojené
s navážením, skladováním a expedicí odpadů (skladování odpadů v hale - fugitivní
emise, provoz nakladačů a další manipulační techniky).


stacionární zdroj znečišťování ovzduší nevyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu
o ochraně ovzduší.

Mobilní zdroje (liniové) - Veškerá automobilová doprava související s realizací
záměru a provozem zařízení. V průběhu provozu zařízení představuje doprava
vyvolaná obslužností odpadového centra 20 nákladních automobilů s nosností 20 tun
za den.
V rámci logistického odpadového centra bude provozován zdroj znečišťování ovzduší
vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší - přemístitelný (mobilní) drtič
a třídič, jehož provoz musí být povolen rozhodnutím krajského úřadu v souladu
s ustanovením § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Vydaným povolením
provozu, obsahujícím závazné podmínky provozu zdroje, je vázán subjekt, který linku
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fakticky provozuje. Problematiku přemístitelných vyjmenovaných stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší dále podrobně rozpracovává „Sdělení MŽP, odboru ochrany
ovzduší k povinnostem provozovatelů stacionárních zdrojů, které lze přemístit, a
k jejich povolování podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší“, které je veřejně
dostupné
na
webových
stránkách:
https://www.mzp.cz/cz/prumysl_energetika#metodiky_stanoviska.
Krajský úřad je z hlediska ochrany ovzduší dotčeným orgánem v územním,
stavebním a kolaudačním řízení jen v případě stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jak z výše
uvedeného vyplývá, stacionární zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze
č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší nebudou nedílnou a trvalou součástí logistické
odpadové centra. Lze tedy konstatovat, že krajský úřad není v případě stavby
„Logistického odpadového centra Pavlovičky“ dotčeným orgánem ochrany ovzduší
v řízeních dle stavebního zákona.
Logistické odpadové centrum jako celek, tj. činnosti spojené s navážením,
skladováním a expedicí odpadů lze kategorizovat jako zdroj znečišťování ovzduší
nevyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Při povolování staveb
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, nevyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu
o ochraně ovzduší, je z hlediska ochrany ovzduší dotčený místně příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Olomouce - odbor životního
prostředí),
který
v souladu
s ustanovením
§
11
odst.
3
zákona
o ochraně ovzduší vydává závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání
staveb stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.
Nad rámce výše uvedeného orgán ochrany ovzduší krajského úřadu upozorňuje,
že v průběhu výstavby logistického odpadového centra je nutné v maximální míře
eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních
zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých
materiálů. K naplnění tohoto cíle orgán ochrany ovzduší krajského úřadu doporučuje
využívat a uplatňovat opatření uvedená v „Metodickém pokynu odboru ochrany
ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení
emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností“. Metodický pokyn přináší
soubor opatření pro omezování emisí prachových částic ze stavební činnosti a jejich
imisních dopadů na okolní obytnou zástavbu a je dostupný na webových stránkách
MŽP https://www.mzp.cz/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi. Dále je nezbytné
respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené
v „Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07“ a jeho
aktualizaci pro období 2020 +. Uvedený koncepční dokument byl MŽP zpracován pro
území Olomouckého a Zlínského kraje s tím, že byl zveřejněn ve Věstníku MŽP říjen 2020, částka 8. Problematika recyklačních linek je podrobně řešena v rámci tzv.
„Podpůrných opatření k aktualizovaným programům zlepšování kvality ovzduší pro
období 2020 +“, tento dokument je rovněž veřejně dostupný na webových stránkách
MŽP.
Z hlediska širších územních vztahů dotčená lokalita nezasahuje do záplavového
území vodních toků, do chráněného ložiskového území či dobývacího prostoru, ani
do ochranného pásma vodních zdrojů. Záměr se nachází v CHOPAV Kvartér řeky
Moravy. Na základě této skutečnosti bude třeba zpracovat havarijní plán v rozsahu
stanoveném vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se
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závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Z oznámení
dále vyplývá, že se v lokalitě nachází studna, která bude předmětem odběru
užitkových vod.
Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb.,o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci) záměr představuje činnost uvedenou v bodě 5.5 „Skladování
nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4 před provedením činností
uvedených v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu větším než 50 t, s výjimkou
shromažďování před sběrem na místě, kde odpad vzniká“. Pro hodnocení projektu
„Logistické odpadové centrum Pavlovičky“ je relevantním dokumentem Prováděcí
rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry
o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu. Pro oznámení záměru tak bylo
zpracováno orientační porovnání s BAT odpovídající stávajícímu stavu projekčních
prací. Podrobné porovnání a vyhodnocení souladu projektu s BAT bude provedeno
v rámci žádosti o vydání integrovaného povolení.
Veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí se k oznámení záměru nevyjádřily.
Krajský úřad při zjišťovacím řízení, na základě podkladů a informací tímto zjišťoval,
zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo
a současně zda bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Předkládaný záměr pak hodnotil na základě kritérií uvedených v příloze
č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, a sice na základě
charakteristiky záměru, umístění záměru, charakteristiky předpokládaných vlivů
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví tedy kritéria, která charakterizují
na straně jedné vlastní záměr a příslušné zájmové území, na straně druhé z toho
vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria
dle přílohy č. III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. 6. 1985, ve znění pozdějších
směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní
prostředí. Při rozhodování pak krajský úřad vycházel z oznámení záměru a jeho
příloh (Vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje,
úřadu
územního
plánování,
ze
dne
28.
4.
2022
č.j.: SMOL/094305/2021/ODUR/UUP/Ber, Stanovisko orgánu ochrany přírody
krajského úřadu s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000
ze dne 18. 2. 2022 č.j.: KUOK 6299/2021; Akustická studie č.66a/22 – zpracovatel
Tomáš Kozlovský, EKOME, spol. s r.o., duben 2022; Rozptylová studie č. 60a/22
– zpracovatel Ing. Pavel Ujčík, EKOME, spol. s r.o. červenec 2022), kritérií
uvedených v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí
a z vyjádření doručených v rámci zjišťovacího řízení. Na základě výše uvedeného
krajský úřad po provedeném zjišťovacím řízení rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto rozhodnutí, přičemž se dále ještě řídil níže uvedenými
úvahami.
Předmětem záměru je realizace Logistického odpadového centra Pavlovičky
v Olomouci. Jedná se o znovuvyužití opuštěného areálu - bývalého skladu
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nebezpečných odpadů ve vlastnictví Českých drah. Účelem zařízení je dočasné
skladování ostatních a nebezpečných odpadů před předáním odpadu k dalšímu
využití nebo odstranění. Odpady budou krátkodobě soustřeďovány do doby přijetí
dostatečného množství, aby byla ekonomicky efektivní jejich přeprava a předání
oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění. V rámci zařízení bude
rovněž prováděna úprava odpadů mechanickým drcením, třídění odpadu a recyklace
odpadu prostřednictvím samostatného zařízení k nakládání s odpady - mobilního
drtiče a třídiče. Realizací záměru nedojde k dotčení pozemků, které jsou součástí
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. V rámci
předkládaného záměru nebudou realizovány žádné bodové zdroje znečišťování
ovzduší. Haly budou temperovány pomocí tepelného čerpadla. V rámci zařízení
může být prováděna úprava odpadů mechanickým drcením, třídění odpadu
a recyklace odpadu prostřednictvím samostatného zařízení k nakládání s odpady mobilního drtiče a třídiče. Tento proces bude realizován pouze v uzavřené hale
na pozemku parcelní číslo st.141/4, kdy není z této haly žádný výstup
vzduchotechniky do ovzduší, který by prováděl odtah prachových částic od zařízení
při drcení odpadů. Liniovými zdroji budou přístupové komunikace k logistickému
centru. Vyvolaná dopravu představuje množství cca 2 nákladní automobily za hodinu
a cca 2 osobní automobily za den. Množství vyvolané dopravy lze hodnotit jako
nevýznamné. Lze konstatovat, že stávající imisní zátěž v zájmovém území bude
zvýšena jen nevýznamně. Novými stacionárními zdroji hluku na lokalitě budou provoz
drtiče umístěného v hale a tepelného čerpadla ve venkovním prostředí. Na základě
výsledků hlukové studie tak lze konstatovat, že vlivem předkládaného záměru
v chráněném venkovním prostoru staveb nedojde k překročení hygienického limitu
v ekvivalentní hladině akustického tlaku. Z hlediska liniových zdrojů hluku lze
konstatovat, že vyvolaná doprava představuje množství cca 2 nákladní automobily
za hodinu a cca 2 osobní automobily za den. Množství vyvolané dopravy lze hodnotit
z hlediska vlivu na akustické charakteristiky u nejbližší obytné zástavby v kontextu
lokality jako nevýznamné. Z hlediska vlivu na podzemní vody budou všechny objekty
tvořící logistické odpadové centrum vybaveny podlahou s povahou vodohospodářsky
zabezpečené plochy a budou zabezpečeny havarijními jímkami. Srážková voda bude
vsakovat do terénu stejně jako v současnosti. Z hlediska nakládání s dešťovými
vodami tedy nedojde k žádné změně, stávající zpevněné plochy zůstanou
zachovány. Všechny vodní toky se nacházejí v relativně značné vzdálenosti
od záměru. V místě záměru není realizována žádná dešťová kanalizace, která by
odváděla srážkové vody ze zájmového území do těchto toků. Záměr není rovněž
lokalizován ve vymezeném záplavovém území, kdy by mohlo dojít k ovlivnění
povrchových vod při povodni. Ovlivnění povrchových ani podzemních vod záměrem
se tedy neočekává. V rámci budoucího Logistického odpadového centra Pavlovičky
se nenachází žádné vybrané naleziště paleontologických nálezů ani geologických
nebo geomorfologických jevů. V zájmovém území se neprojevují žádné významné
geodynamické jevy jako svahové deformace. Na základě účelového výstupu
z databází ložisek nerostných surovin, chráněných ložiskových území a dobývacích
prostorů v rozsahu map ložiskové ochrany, nebyly v zájmovém prostoru zjištěny
žádné střety s výše uvedenými prostory. V rámci území místa realizace záměru není
evidována žádná stará ekologická zátěž v databázi SEKM (Systém evidence
kontaminovaných míst). Předkládaný záměr je situován do zastavěného území
ve městě Olomouci. Území lze charakterizovat jako antropogenně ovlivněné území
s výrazným porušením přírodních struktur. Realizací záměru nedojde ke změně
charakteru území. Samotné místo, na kterém bude probíhat realizace předkládaného
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záměru, již nemá přírodní charakter. Není zde tedy přítomno žádné charakteristické
společenstvo pro danou jednotku, ani předpoklad výskytu žádného zvláště
chráněného rostlinného nebo živočišného druhu. Realizace záměru si nevyžádá
kácení dřevin nebo zábor stávající zeleně. Záměr nezasahuje do zvláště chráněných
území přírody ani do lokalit soustavy Natura 2000. Nejbližší lokalitou soustavy
NATURA 2000 je evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví, vymezená tokem
Morava min. 1,6 km severozápadně od záměru. Záměr nezasahuje do prvků ÚSES,
ani do významných krajinných prvků. Rovněž památné stromy nebudou záměrem
ovlivněny. Předkládaný záměr nebude mít vliv na architektonický charakter oblasti.
Stávající stavební objekty tvořící budoucí Logistické odpadové centrum mají ráz
průmyslové zástavby. Jedná se o stávající brownfield s původně stejným účelem,
ke kterému bude areál opět využit. Záměr nebude znamenat významný zásah do
krajinného rázu ani nebude novou dominantou oblasti.

Na základě výše uvedeného komplexního shrnutí lze konstatovat, že identifikované
nepříznivé vlivy posuzovaného záměru nepřekračují ekologickou únosnost území
a neznamenají ohrožení životního prostředí ani veřejného zdraví. Za předpokladu
realizace navržených opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a životního prostředí
vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prostředí v dotčené
lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru. Na základě dokladovaných
výsledků a závěrů provedených zjištění je možné konstatovat, že nebyly prokázány
žádné významné zhoršující vlivy působené provozem záměru, které by byly příčinou
ohrožení veřejného zdraví nebo sledovaných složek životního prostředí. Obsah
poskytnutých podkladů, údajů i znalostí o dotčeném území byl dostačující pro
posouzení vlivů v podrobnostech vyžadovaných zjišťovacím řízením, zásadní
nedostatky pro specifikaci možných negativních vlivů nebyly zjištěny. Potenciálně
nejvýznamnější vlivy z hlediska možného ohrožení veřejného zdraví (jako hluková
zátěž a znečištění ovzduší) budou mít vzhledem k technologii pouze místní dosah,
zúžený na dotčené území stávajícího areálu.

Na základě dokladovaných výsledků a závěrů provedených zjištění je možné
konstatovat, že nebyly prokázány žádné významné zhoršující vlivy působené
provozem záměru, které by byly příčinou ohrožení veřejného zdraví nebo
sledovaných složek životního prostředí. Obsah poskytnutých podkladů, údajů
i znalostí o dotčeném území byl dostačující pro posouzení vlivů v podrobnostech
vyžadovaných zjišťovacím řízením, zásadní nedostatky pro specifikaci možných
negativních vlivů nebyly zjištěny.

Na základě předloženého oznámení, zpracovaných a předložených „analýz“
a hodnocení záměru ve fázi provozu a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl,
že záměr „Logistické odpadové centrum Pavlovičky“, k.ú. Pavlovičky nebude
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená
v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí
podáním u krajského úřadu 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 ustanovení § 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

Mgr. Vojtěch Cvek
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá:

Ing. Simona Kladrobová
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Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc (jako dotčené územní samosprávné
celky) krajský úřad žádá ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední
desce. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů.
Zároveň příslušný úřad žádá Statutární město Olomouc o písemné vyrozumění
o datu vyvěšení zdejšímu úřadu, a to v co nejkratším množném termínu (informaci
můžete zaslat také na adresu e-mail: s.kladrobova@olkraj.cz). Rozhodnutí – závěr
zjišťovacího řízení je zveřejněno na internetových stránkách Olomouckého kraje
www.olkraj.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách
www.cenia.cz/eia pod kódem OLK921.

Záznam o zveřejnění:

Vyvěšeno dne:…………………………

Sejmuto dne:……………………….

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla
současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení
§ 25 odst. 2 správního řádu.

Razítko a podpis:……………………………………..
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Rozdělovník:

Účastník řízení (oznamovatel)


Bergasto a.s., Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc

Dotčené územní samosprávné celky
 Statutární město Olomouc
 Olomoucký kraj
Dotčené správní úřady
 Krajský
úřad
Olomouckého
kraje,
odbor
životního
prostředí
a zemědělství - zde
 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc
 Krajská
hygienická
stanice
Olomouckého
kraje
se
sídlem
v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
 ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Na vědomí
 MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická
65, 110 00 Praha 10
 Magistrát města Olomouce, stavební odbor, Horní náměstí 583,
779 11 Olomouc
 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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