Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č. j.: KUOK 74390/2017
V Olomouci dne 17. 8. 2017
Spis. zn.: KÚOK/61492/2017/OŽPZ/262
Vyřizuje: Bc. Martina Fraisová
Telefon: 585 508 639
E-mail: m.fraisova@kr-olomoucky.cz

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č.129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako orgán výkonu státní správy
na úseku odpadového hospodářství dle ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) uděluje subjektu:
obchodní firma:
sídlo:
IČ:

EKO-SARA HRANICE s.r.o.
Bělotínská 2196, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
04427424
(dále též „žadatel“)

souhlas
ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech
I.

k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání biologicky rozložitelných
odpadů (způsobem R3) - kompostárna na pozemku parc. č. 1140/3
v k. ú. Bělotín, IČZ: CZM01215 (dále též „zařízení“),

II.

s provozním řádem zařízení schváleným dne 17. 8. 2017.

Souhlas se uděluje na dobu určitou do 31. 8. 2022 a je vázán plněním následujících
podmínek:
1. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem zařízení, který byl schválen
krajským úřadem dne 17. 8. 2017.
2. Příslušní pracovníci budou s provozním řádem zařízení prokazatelně seznámeni.
3. Při nakládání s odpadem v rámci provozu zařízení nesmí být ohroženo lidské zdraví
ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí, nesmí docházet ke znečištění
přístupových cest a okolí přijímanými odpady.
4. Odpady, se kterými bude v zařízení nakládáno, budou zabezpečeny tak, aby
nedocházelo k jejich nežádoucímu úniku, a nesmí být soustřeďovány mimo určený
prostor.
5. Do zakládky kompostu nesmí být použity odpady, které po skončení biologického zrání
kompostu budou mít charakter cizorodých látek.
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6. Činnosti související s výrobou, zkoušením a užíváním průmyslového kompostu jako
organického
hnojiva
musí
odpovídat
požadavkům
stanoveným
v ČSN 46 57 35 Průmyslové komposty.
7. V případě uvádění výsledného kompostu do oběhu jako hnojiva zabezpečí
provozovatel jeho registraci podle zvláštních právních předpisů (zejm. dle zákona
č. 156/1998 Sb., o hnojivech).
8. Materiál vystupující ze zařízení určený k využití na povrchu terénu bude splňovat
kvalitativní požadavky dle přílohy č. 10 a 11 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.
9. Odběry vzorků a následné analýzy vstupního i výstupního materiálu bude provádět
pouze osoba k těmto úkonům způsobilá.
10. Při přejímce odpadů do zařízení bude provozovatel zařízení postupovat způsobem
stanoveným v příloze č. 2 vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, v platném znění.
11. Plochy určené k provozu zařízení k využívání odpadů lze užívat jen k účelu a za
podmínek uvedených v rozhodnutí vydaném v souladu s požadavky zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební
zákon). Jeden výtisk rozhodnutí (např. změna využití území), který bude vydán pro toto
zařízení, určené pro sběr, výkup a využívání odpadů, bude před zahájením provozu
zařízení zaslán na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství.
12. Evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných bude vedena
v rozsahu stanoveném v § 39 zákona o odpadech a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady. Tuto evidenci je provozovatel povinen archivovat
po dobu 5 let.
13. Po ukončení provozu zařízení provede provozovatel zařízení odvoz veškerého odpadu
ze zařízení a jeho předání oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech,
a to v termínu do 6 měsíců od ukončení provozu.
14. Žadatel bude oznamovat krajskému úřadu písemnou formou změny organizační,
majetkoprávní, změny adres, názvu nebo oprávněné osoby, a to do 15 dnů
od provedení příslušné změny, stejně tak bude oznamovat veškeré další změny,
týkající se provozu zařízení a v případě změny podmínek, za kterých byl tento souhlas
udělen (i legislativních), požádá krajský úřad o změnu tohoto rozhodnutí.
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: žadatel.

Odůvodnění
Krajský úřad EKO-SARA HRANICE s.r.o., se sídlem Bělotínská 2196, Hranice I-Město,
753 01 Hranice, IČ: 04427424 obdržel dne 20. 6. 2017 žádost účastníka řízení v řízení
zastoupeného na základě plné moci Ing. Jaroslavem Fialou, bytem Pražská 1688/2,
256 01 Benešov u Prahy o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu
a využívání odpadů biologicky rozložitelných odpadů a s provozním řádem tohoto zařízení.
Činností žadatele bude provoz zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů, spočívající
v kompostování biologicky rozložitelných odpadů na pozemku parc. č. 1140/3
v k. ú. Bělotín.
Krajský úřad oznámil zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení dopisem
Č. j.: KUOK 63885/2017 ze dne 26. 6. 2017 a usnesením ze dne 26. 6. 2017,
Č. j.: KUOK 63887/2017 stanovil lhůtu k vyjádření.
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Obec Bělotín nevyužila své možnosti účastníka řízení a ve stanovené lhůtě ani v průběhu
řízení se k provozu zařízení nevyjádřila
Dne 25. 7. 2017 bylo doručeno souhlasné vyjádření Krajské hygienické stanice k provozu
kompostárny.
Dne 17. 8. 2017 byl doručen revidovaný provozní řád zařízení.
V souladu s ust. § 78 odst. 2 písm. x) a ust. § 39 odst. 12 zákona o odpadech bylo
provozovateli přiděleno identifikační číslo zařízení: CZM01215.
Jeden výtisk provozního řádu zařízení bude archivován na krajském úřadě.
Správní poplatek dle položky č. 122 písm. b) sazebníku správních poplatků zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne
12. 7. 2017.
Na základě posouzení kompletnosti a správnosti předloženého materiálu dle zákona
o odpadech a jeho prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 341/2008 Sb.,
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) v platném znění a vyhlášky
č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění) rozhodl krajský úřad tak, jak je ve
výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Platnost rozhodnutí byla časově omezena na dobu do 31. 8. 2022 s ohledem na nový Plán
odpadového hospodářství Olomouckého kraje a současně s přihlédnutím k procesu
přípravy nového zákona o odpadech.
Upozorňujeme, že tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí nebo vyjádření příslušných
orgánů státní správy dle jiných právních předpisů.
Udělený souhlas bude změněn nebo odejmut tomu, kdo by jej využíval nad stanovený
rozsah nebo v rozporu s právními předpisy nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných
pro vydání tohoto rozhodnutí (§ 78 odst. 4 zákona o odpadech).

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním
u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 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)
Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Rozdělovník:
-

EKO-SARA HRANICE s.r.o., Bělotínská 2196, 753 01 Hranice (na doručenku)
+ příloha
Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín (do DS)

Příloha: schválený provozní řád zařízení
Za správnost vyhotovení odpovídá: Bc. Martina Fraisová
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