Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č. j.: KUOK 118183/2018
V Olomouci dne 13. 11. 2018
Spis. zn.: KÚOK/107652/2018/OŽPZ/755
Vyřizuje: Ing. Alena Šmídová
Telefon: 585 508 406
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: a.smidova@olkraj.cz
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 20

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle § 67 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 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, v platném znění (dále jen „správní řád“)
uděluje žadateli:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

Bergasto s.r.o.
Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc
28340957
(dále též „žadatel“)

souhlas
dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech
I.

k provozování mobilního zařízení ke sběru, výkupu a využívání (úpravě)
odpadů – drtič dřevěných odpadů znečištěných nebezpečnými látkami
VERMEER HG 6000, IČZ: CZM01287
(dále též „zařízení“)

II.

a s provozním řádem zařízení.

Souhlas je udělen na dobu určitou do 30. 11. 2023 a je vázán na následující
podmínky:
1) Zařízení bude provozováno v rozsahu a způsobem uvedeným v provozním řádu
zařízení, který byl odsouhlasen krajským úřadem a jehož ověřený stejnopis je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2) Zařízení je nutno provozovat tak, aby nedocházelo k poškozování jednotlivých
složek životního prostředí a zdraví lidí, ke znečišťování přístupových cest a okolí
zařízení odpady ani vystupujícími materiály.
Elektronický podpis - 13.11.2018
Certifikát autora podpisu :

Jméno : RNDr. Zdenka Vymazalová
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 28.3.2019 12:08:22 +01:00

3) Výsledný produkt zpracování odpadu v zařízení (upravený odpad) lze vyjmout
z režimu zákona o odpadech pouze v souladu s § 3 zákona o odpadech
a příslušnými zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů).
4) Provoz zařízení musí respektovat hlukové limity stanovené nařízením vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a
současně podmínky souhlasného vyjádření Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.
5) Dokumenty dokladující kvalitu odpadů a materiálů vstupujících do zařízení i v
zařízení produkovaných budou archivovány po celou dobu jejich setrvání v
zařízení, minimálně však 5 let.
6) Evidence a ohlašování odpadů přijímaných do zařízení a v zařízení
produkovaných bude vedena v rozsahu stanoveném v § 39 zákona o odpadech a
dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů.
7) Provozovatel zařízení je povinen zaslat příslušnému krajskému úřadu údaje o
zařízení v rozsahu stanoveném v příloze č. 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, ve lhůtě do 15 dnů od
zahájení, přerušení, obnovení nebo ukončení provozu, a to prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.
8) Krajskému úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky v
souvislosti s podrobnější legislativní úpravou odpadového hospodářství nebo v
souvislosti se změnami v provozu zařízení.
9) 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.

Odůvodnění
Na základě žádosti účastníka řízení: Bergasto s.r.o., se sídlem Ztracená 254/6,
779 00 Olomouc, IČ: 28340957, prostřednictvím zplnomocněného zástupce
Ing. Veronika Vymazalová,
o souhlas k provozování
mobilního zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů – drtič dřevěných odpadů
znečištěných nebezpečnými látkami VERMEER HG 6000, doručené krajskému
úřadu dne 15. 10. 2018, bylo zahájeno správní řízení.
Při posuzování žádosti vycházel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, zejména z těchto podkladů:
-

provozní řád zařízení zpracovaný ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky MŽP ČR
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
přepisů,
souhlasné stanovisko k provoznímu řádu zařízení vydané Krajskou
hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ze
dne 6. 11. 2018 pod č.j. KHSOC/28427/2018/OC/HP,
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-

kopie technického průkazu,
plná moc.

Správní poplatek dle položky č. 122 písm. b) sazebníku správních poplatků zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen dne 5. 11. 2018.
Jeden výtisk provozního řádu zařízení bude archivován na Krajském úřadě
Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
Na základě posouzení kompletnosti a správnosti předloženého materiálu dle zákona
o odpadech a jeho prováděcích předpisů (zejm. vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů)
rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Platnost rozhodnutí byla časově omezena na dobu do 30. 11. 2023 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.

RNDr. Zdenka Vymazalová
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Obdrží:
- Ing. Veronika Vymazalová,
(+ příloha: 1 x provozní řád zařízení)
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Alena Šmídová
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