Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti je poskytnutí následujících informací:
1. Místa (staré skládky) na území kraje, kam byly ukládány slévárenské odpady
a teplárenské odpady. V tomto případě prosím o sdělení pozemků s p. č. a k. ú.,
kde skládky nachází.
2. Dále prosím o sdělení firem, které produkují slévárenské odpady na území kraje.
3. Dále prosím o sdělení vhodných míst na území kraje pro umístění zařízení podle
zákona o odpadech – recyklační linky stavebního odpadu pro znovuzískání
vhodných materiálů (stavební materiály, kovy, atd.).
Poskytnuté informace:
K jednotlivým bodům zaslané žádosti uvádíme následující:
Ad 1. Místa (staré skládky) v evidenci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, na které byly v minulosti ukládány
slévárenské nebo teplárenské odpady jsou v Olomouckém kraji tyto:
-

Složiště stabilizátu v k. ú. Nemilany na parc. č. 990/1-46

-

Složiště popelovin v k. ú. Přerov na parc. č. 6200/29

-

Skládka v k. ú Grygov na parc. č. 2188, 2189 a 2190

-

Skládka v k. ú. Hněvotín na parc. č. 546/13

-

Skládka v k. ú. Lutín na parc. č. 250/1 a 231/80

-

Skládka v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách na parc. č. 3639, 3640 a 3641

Jelikož ne všechna místa, kde byly ukládány slévárenské nebo teplárenské
odpady, byla provozována se souhlasem krajského úřadu, odkazujeme v této
části také na systém evidence kontaminovaných míst (SEKM), který je veřejně
přístupnou databází, kde lze dohledat další související údaje (www.sekm.cz).
Ad 2. Původci slévárenských odpadů v Olomouckém kraji jsou dle hlášení
o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 (poslední uzavřená data
z evidence) následující:
- Č.O.B. slévárna s. r. o., Beňov 214, Beňov
- FOUNDEIK, s.r.o.,Nádražní 50, Hlubočky
- IKB Slévárna Písečná s.r.o., Písečná 151, Písečná
- Ing. Roman Koníček, Řepčínská 35/86, Olomouc
- Metso Czech Republic, s.r.o., Tovačovská 2910/17, Přerov
- ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s., Barákova 199/15, Olomouc
- ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s., Jana Sigmunda 79, Lutín
- S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern, Tršice 126, Tršice

- Siemens, s.r.o., Nádražní 395/25, Mohelnice
- SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s.r.o., Vrahovická 4569/43, Prostějov
- Slévárna Zábřeh, Na Křtaltě 39/977, Zábřeh
- SUB - ZÁVOD 07 MEP POSTŘELMOV, Tovární 182/2, Postřelmov
- UNEX a.s., Řepčínská 35/86, Olomouc
- UNEX Slévárna, s.r.o., Brníčko 1032, Uničov
Ad 3. K umísťování zařízení k nakládání s odpady není krajský úřad kompetentním
orgánem státní správy. Zařízení jsou umísťována v rámci územních řízení,
a to v souladu s příslušnými územními plány jednotlivých obcí na pozemcích
určených k danému způsobu využití (s výjimkou mobilních zařízení k drcení
odpadů, která nejsou vázána na konkrétní pozemky, a která jsou provozována
vždy dočasně obvykle ve vazbě na provádění stavebních a demoličních
prací).
V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici.
Informace zpracoval:
V Olomouci 9. 2. 2017
Mgr. Dan Vojtěch
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

