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  Odbor životního prostředí  2.1. 

     

  Pro jednání zastupitelstva města dne 3. února 2016 

  Zpracoval: Ing. Marek Antoš 

  Předkládá: rada města 

   

  

 

Investiční záměry na využití výkopové zeminy  
 

 

Důvodová zpráva: 
 

Město Svitavy aktivně spolupracuje se společností INA Lanškroun s.r.o. (dále jen „společnost 

INA“) na zahájení výstavby nového závodu „Výrobní areál ICL Svitavy – 1. stavba“ v průmyslové 

zóně. V návaznosti na dosavadní postup přípravy se jeví jako reálné, že na začátku měsíce března 

2016 nabyde právní moci stavební povolení na výstavbu závodu. Pro úplnost uvádíme, že vodoprávní 

povolení na výstavbu a přeložky souvisejících vodovodů a kanalizací nabylo právní moci již 

v prosinci 2015. Je tedy reálné, že stavební práce budou započaty v měsíci březnu, přičemž bude 

záležet na klimatických podmínkách a záměrech investora. 

Město společnosti INA přislíbilo pomoc při uložení výkopových zemin, přičemž toto uložení 

na pozemcích města bude provedeno za úplatu. Prozatím byly vytipovány dvě lokality, na kterých by 

bylo možné výkopovou zeminu využít či uložit, a to:  

1. Park patriotů 

- konkrétně pozemky p.č. 1489/1, 1489/2, 1489/5, 1489/20, 1492/6 a 1492/229 v k.ú. Čtyřicet 

Lánů   

- na této ploše má dojít ke zbudování umělého terénního pahorku a následnou modelaci 

k vytvoření biotopu vodní fauny a flory jako součástí širšího komplexu tohoto parku 

- akce je připravována pod názvem „Park Patriotů, terénní úpravy – Etapa 3, změna č.1 (2. 

část)“. Tato akce zahrnuje zejména skrývku ornice a její uložení na jedné figuře 

- výdaje na tuto akci nepřesáhnou částku ve výši 200 tis. bez DPH  

2. plocha po pravé straně při výjezdu na Moravskou Třebovou, mezi překladištěm společnosti LIKO 

SVITAVY a.s. a zahrádkářskou kolonií Za jatkami 

- konkrétně pozemek p.č. 1693/1 v k.ú. Svitavy-předměstí 

- na tento pozemek je naplánováno dočasné uložení zemin z výstavby společnosti INA, které 

budou následně městem využity pro výstavbu plánovaných poldrů pro zachycení vody v krajině 

především při jarním tání sněhu a přívalových srážkách 

- akce je připravována pod názvem „Terénní úpravy pro dočasné uložení zemin pro výstavbu 

poldrů - skrývka ornice“. Tato akce zahrnuje zejména skrývku ornice a její uložení na dvou 

figurách  

- rozpočtové náklady jsou v projektové dokumentaci vypočteny na částku 630 tis. Kč bez DPH. 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) realizaci investiční akce „Park Patriotů, terénní úpravy – Etapa 3, změna č.1            

(2. část)“ 

b) realizaci investiční akce „Terénní úpravy pro dočasné uložení zemin pro výstavbu 

poldrů - skrývka ornice“ 

Z: vedoucí odboru životního prostředí 
 

 


