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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 ochrany ovzduší
vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1
písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), obdržel dne 14. 11. 2018 žádost ve věci vydání rozhodnutí dle ustanovení
§ 13 odst. 2 zákona, tj. změny povolení provozu vydaného krajským úřadem pro
stacionární zdroj znečišťování ovzduší – „Převozný drtič VERMEER HG6000“,
vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 7.7. „Zpracování dřeva, vyjma výroby
uvedené v bodu 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší
za rok“.
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): obchodní firma Bergasto s.r.o.,
IČ 28340957, se sídlem Olomouc, Ztracená 254/6, PSČ 779 00.
Tímto podáním bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 správního řádu. Po posouzení
žádosti a prostudování předložených materiálů rozhodl krajský úřad po provedeném
správním řízení takto:
dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona se tímto
mění
pravomocné rozhodnutí – povolení, krajského úřadu vydané dne 1. 6. 2018 pod
č.j. KUOK 60941/2018 a spisovou značkou KÚOK/52798/2018/OŽPZ/7183, kterým byl
povolen provoz výše uvedeného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší, a to takto:
A. Znění výroku v části „Název zdroje“, druhá odrážka:


„celková projektovaná kapacita zpracovaného dřeva - 5 000 m3/rok,“
se ruší a nahrazuje zněním stanoveným tímto rozhodnutím.

 „celková projektovaná kapacita zpracovaného dřeva - 10 000 m3/rok,
cca 5 000 m3/rok nekontaminované dřevní hmoty a cca 5 000 m3/rok
kontaminované dřevní hmoty,“
B. Podmínky povolení č. 3. a 7. v části „Povolení se uděluje za těchto podmínek:“:
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„3. Při volbě míst a provozu a při provozování zdroje budou respektovány povětrnostní
podmínky i směr převládajících větrů. Zdroj bude umístěn a provozován v dostatečné
vzdálenosti od nejbližšího objektu bydlení tak, aby byla minimalizována primární
a sekundární prašnost, tzn. aby nedocházelo k úniku tuhých znečišťujících látek (TZL)
a zatěžování okolí provozního místa prachem. Při nepříznivých povětrnostních
podmínkách nebude zařízení provozováno.
7. Zpracováván (drcen) bude nekontaminovaný dřevní materiál. Vstupní a nadrcený
materiál bude uskladňován tak, aby nedocházelo k úletu TZL (např. vlhčení, překrytí).
Odvoz nadrceného materiálu bude realizován zaplachotvanými či uzavřenými návěsy;
v případě přepravy vstupního a nadrceného dřevního materiálu prováděné jiným
subjektem bude smluvně zajištěno provedení opatření na zabránění úletu TZL.“
se ruší a nahrazuje zněním stanoveným tímto rozhodnutím.
Nové znění textu podmínky č. 3. a 7. v části „Povolení se uděluje za těchto podmínek:“:
„3. Při volbě míst a provozu a při provozování zdroje budou respektovány povětrnostní
podmínky i směr převládajících větrů. Zdroj bude umístěn a provozován v dostatečné
vzdálenosti od nejbližšího objektu bydlení tak, aby byla minimalizována primární
a sekundární prašnost, tzn. aby nedocházelo k úniku tuhých znečišťujících látek (TZL)
a zatěžování okolí provozního místa prachem a pachovými látkami. Při nepříznivých
povětrnostních podmínkách nebude zařízení provozováno.
7. Vstupní a nadrcený materiál bude uskladňován tak, aby nedocházelo k úletu TZL
(např. vlhčení, překrytí). Odvoz nadrceného materiálu bude realizován
zaplachotvanými či uzavřenými návěsy; v případě přepravy vstupního a nadrceného
dřevního materiálu prováděné jiným subjektem bude smluvně zajištěno provedení
opatření na zabránění úletu TZL.“
C. V části „Povolení se uděluje za těchto podmínek:“ se za podmínku č. 8 vkládá
podmínka č. 9, která zní:
„9. Emise pachových látek, které mohou vznikat při zpracování kontaminované dřevní
hmoty, budou omezovány využitím technologie neutralizace pachů.“
Původní rozhodnutí krajského úřadu vydané dne 1. 6. 2018 pod č.j. KUOK 60941/2018
a spisovou značkou KÚOK/52798/2018/OŽPZ/7183, kterým byl povolen provoz
předmětného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, zůstává
v ostatním beze změny.

Odůvodnění
Na základě žádosti obchodní společnosti Bergasto s.r.o., IČ 28340957, se sídlem
Olomouc, Ztracená 254/6, PSČ 779 00, doručené krajskému úřadu ve věci vydání změny
povolení provozu (§ 13 odst. 2 zákona) vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, bylo
zahájeno správní řízení, jehož výsledkem je toto rozhodnutí.
Předmětem žádosti je vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší - „Převozný
drtič VERMEER HG6000“, jehož provoz byl povolen rozhodnutím krajského úřadu
vydaným dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona dne 1. 6. 2018 pod č.j. KUOK 60941/2018
a spisovou značkou KÚOK/52798/2018/OŽPZ/7183. Zdroj znečišťování ovzduší je
kategorizován dle přílohy č. 2 k zákonu, kódem 7.7. „Zpracování dřeva, vyjma výroby
uvedené v bodu 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za
rok“.
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Žádost byla podána z důvodu rozšíření škály zpracovávaných surovin i o dřevní materiál
kontaminovaný (např. dřevo a dřevní palety znečištěné ropnými látkami, použité
a impregnované dřevěné železniční pražce, mostnice, sloupy) v režimu odpadů (kategorie
nebezpečný). Rovněž byla navýšena celková projektovaná kapacita zpracovaného dřeva
na 10 000 m3/rok (cca 5 000 m3/rok nekontaminované dřevní hmoty a cca 5 000 m3/rok
kontaminované dřevní hmoty).
K žádosti byl přiložen odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou – EKOME,
spol. s r.o., IČ 63469235, ve kterém je provedeno vyhodnocení navrhovaných změn
z hlediska legislativních požadavků v oblasti ochrany ovzduší.
Nadrcené nekontaminované frakce slouží jako materiál pro další využití, v případě frakcí
kontaminovaných jsou tyto prioritně ukládány na dekontaminační plochu Loučka určenou
pro biologickou úpravu odpadů nebo jsou předávány osobě oprávněné k nakládání
s nebezpečnými odpady. Emise tuhých znečišťujících látek (TZL) jsou omezovány pomocí
instalovaného skrápěcího zařízení umístěného nad vynášecím dopravníkem převozného
drtiče VERMEER HG6000. Emise pachových látek jso omezovány pomocí aplikace
produktů od firmy Regitas s.r.o. V závěru odborného posudku je doporučeno schválení
navrhovaných změn.
Po posouzení žádosti a podkladů podání rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí.
Povolení provozu vydané krajským úřadem dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona
pod
č.j. KUOK 60941/2018
ze
dne
1. 6. 2018
a spisovou
značkou
KÚOK/52798/2018/OŽPZ/7183, zůstává v ostatním beze změny.

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)
RNDr. Zdenka Vymazalová
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Č. j.: KUOK 125261/2018

Rozdělovník:
 Bergasto s.r.o., IČ 28340957, Olomouc, Ztracená 254/6, PSČ 779 00 (datovou
schránkou)
 Česká inspekce životního prostředí - OI Olomouc, Oddělení ochrany ovzduší,
Tovární 41, Olomouc, PSČ 772 00 (datovou schránkou)
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Jana Kučerová
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