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Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Vybudování nové TI, lokalita Odrlice - Záhumenice“ zařazeného
v kategorii II, ve smyslu 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.
Jako příslušný úřad Vám zasíláme 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 „Vybudování nové TI, lokalita Odrlice - Záhumenice“ podle § 6 odst. 7 cit.
zákona a sdělujeme 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.
Záměr naplňuje dikci bodu 108 „Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od
stanoveného limitu (5 ha)“, přílohy č. 1, v kategorii č. II cit. zákona.
Oznamovatelem záměru a oprávněným zástupcem oznamovatele je Luděk Řípa, Laškov
31, 798 57 Laškov.
Zpracovatelem oznámení je Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc.
Dotčenými územními samosprávnými celky pro tento záměr jsou obec Senice na Hané
a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Obecním úřadě obce Senice na Hané, na
Odboru životního prostředí Městského úřadu Litovel a na Odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení integrované prevence
(budova RCO, Jeremenkova 40a, 7. patro, kancelář č. 713).
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 citovaného
zákona naleznete na www.olkraj.cz. Textová část oznámení záměru je zpřístupněna na
internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK914.

Stručná charakteristika záměru:
Předmětem záměru je příprava technické a dopravní infrastruktury pro umožnění výstavby
rodinných domů v nově navržených plochách pro bydlení. Navržená zástavba „Odrlice –
Záhumenice“ se nachází v k.ú. Odrlice a správně náleží obci Senice na Hané. Je
rozdělena na 4 lokality. Zástavba bude etapizována, nejdříve budou zastavěny lokality A
a B (etapa I.), lokality C a D tvoří druhou etapu. Lokalita je situovaná na jihozápadním
okraji Odrlic. Na východní a částečně i na severní straně sousedí se zadními částmi
zahrad stávající zástavby, z ostatních stran navazuje na zemědělsky využívanou půdu.
Předmětem záměru je příprava staveniště, návrh nových místních komunikací včetně
sjezdů k budoucím rodinným domům a chodníku, hlavních vodovodních řadů a přípojek,
splaškové kanalizace a splaškových kanalizačních přípojek, povrchového odvodnění
a dešťových kanalizačních přípojek, DTS, kVN, vVN, kNN, rozvodů NN k rodinným
domům, veřejného osvětlení a plynovodních řadů s přípojkami. Součástí stavby jsou
plochy veřejného prostranství, stanoviště nádob na tříděný odpad a výsadba zeleně.
Olomoucký kraj a obec Senici na Hané (jako dotčené územní samosprávné celky)
žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 cit. zákona o neprodlené zveřejnění informace
o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, vyvěšením na úřední
desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme obec Senici na Hané 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: m.zeidlerova@olkraj.cz).
Dále žádáme Olomoucký kraj a obec Senici na Hané (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 6 odst. 7 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.
S odvoláním na znění ust. § 6 odst. 8 cit. zákona může každý zaslat své písemné
vyjádření k oznámení zdejšímu úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. K vyjádřením
zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží.

Otisk úředního razítka

Mgr. Vojtěch Cvek
vedoucí oddělení integrované prevence
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Příloha: oznámení
Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky
Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané
Olomoucký kraj - zde
Dotčené správní úřady
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - zde
Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, nám. Přemysla Otakara 777, 784 01
Litovel
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště
Prostějov, Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41,
772 00 Olomouc
Oznamovatel (bez přílohy)
Luděk Řípa, Laškov 31, 798 57 Laškov
Zpracovatel oznámení (bez přílohy)
Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc
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
Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, nám. Přemysla Otakara 777, 784 01 Litovel
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