Odpověď podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 26. 2. 2019 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1) zda je ve společnosti Bergasto povoleno drtit vyřazené železniční pražce
2) v případě, že ano, uveďte, v jakém dokumentu se tato informace nachází a pod
jakým katalogovým číslem odpadu je to uvedeno
3) za jakých podmínek dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je povolen
provoz zdroje – zpracování dřeva v areálu společnosti Bergasto s.r.o., Ztracená
254/6, 779 00 Olomouc.
Poskytnutá informace:
Žadateli bylo sděleno:
Ad 1) a 2):
Společnost Bergasto s.r.o., se sídlem Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc,
IČ: 28340957, má udělen souhlas dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, k provozování
zařízení ke sběru, výkupu a využívání (úpravě) odpadů – drtič dřevěných odpadů
znečištěných nebezpečnými látkami VERMEER HG 6000, IČZ: CZM01287 a
souhlas s jeho provozním řádem. Rozhodnutí o souhlasu s provozem zařízení ze
dne 13. 11. 2018, vydané pod č. j. KUOK 118183/2018, které přikládáme k tomuto
sdělení, nabylo právní moci 16. 11. 2018.
Vyřazené železniční pražce se zařazují dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpadů, v platném znění, pod katalogové číslo 170204* Sklo, plasty a
dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné. Tato
informace je veřejně přístupná a lze ji ověřit přes ISOH, v registru zařízení, dle IČO
či obchodního názvu provozovatele.
Ad 3):
Na základě žádosti provozovatele (společnost Bergasto s.r.o., IČ: 28340957, se
sídlem Olomouc, Ztracená 254/6, PSČ 779 00) vydal Krajský úřad Olomouckého
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany ovzduší,
vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší, rozhodnutí č. j. KUOK
60941/2018 ze dne 1. 6. 2018, kterým byl dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), povolen provoz vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, kterým je
převozné zařízení k úpravě dřevěných materiálů (drtič) – typ VERMEER HG6000;
povolení provozu bylo vydáno na území Olomouckého kraje, a to za splnění
podmínek provozu uvedených v rozhodnutí.
Z důvodu rozšíření škály zpracovávaných surovin o dřevní materiál kontaminovaný
(např. dřevo a dřevní palety znečištěné ropnými látkami, použité a impregnované
dřevěné železniční pražce, mostnice, sloupy) a navýšení projektované kapacity

zařízení požádal provozovatel o změnu povolení provozu vyjmenovaného zdroje
znečišťování ovzduší („Převozný drtič VERMEER HG6000“). Změnové povolení
provozu vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství, rozhodnutím dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona, vydaným pod
č. j. KUOK 125261/2018 dne 10. 12. 2018.
Podmínky provozu předmětného zdroje jsou uvedeny v rozhodnutí č. j. KUOK
60941/2018 ze dne 1. 6. 2018 a rozhodnutí č. j. KUOK 125261/2018 ze dne
10. 12. 2018, která jsou přílohou tohoto sdělení.
Informaci zpracoval:
Dne 12. 3. 2019, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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