KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.j.: KUOK 84997/2007
Sp.zn.: KÚOK/84997/2007/OŽPZ/7231
Sp. a sk. znak 249.1-V/5
Tel.: 585 508 395
12. září 2007

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 (dále jen „správní řád“), v platném znění,
uděluje právnické osobě:
Obchodní firma:
Sídlo:
Provozovna:
IČ:

MEVAPACK, s.r.o.
Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc
Suchonice 25, 783 57 Suchonice
25387821
(dále žadatel)
souhlas
ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech:

I.

k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů kategorie ostatní odpad
v areálu provozovny v Suchonicích, č. p. 25, PSČ 783 57 na pozemku parc. č.
110/2 v k. ú. Suchonice (dále též „zařízení“),

II.

s provozním řádem zařízení.

Souhlas je vázán plněním následujících podmínek:
1) Zařízení bude provozováno v rozsahu a způsobem uvedeným v provozním řádu
zařízení, který byl odsouhlasen Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem
životního prostředí a zemědělství a jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí.
2) Na základě stanoviska stavebního úřadu v Tršicích ze dne 24. 8. 2007,
č.j.: 645/07-Ch je provoz zařízení možný za podmínek nového projednání podle

ust. § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a § 13 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona. Zařízení lze tedy provozovat pouze na základě
pravomocného rozhodnutí o změně v užívání stavby, a to za účelem sběru a
výkupu odpadů, vydané věcně a místně příslušným stavebním úřadem. Toto
rozhodnutí bude zasláno Krajskému úřadu, Odboru životního prostředí a
zemědělství.
3) Příslušní pracovníci budou s provozním řádem zařízení prokazatelně seznámeni.
4) S odpady bude nakládáno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození
jednotlivých složek životního prostředí a zdraví lidí a ke znečištění přístupových
cest a okolí zařízení přijímanými odpady.
5) Nebezpečné odpady budou zabezpečeny
nežádoucím únikem do okolního prostředí.

před

povětrnostními

vlivy

a

6) Evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných bude
vedena v rozsahu stanoveném v § 39 zákona o odpadech a vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů. Tuto evidenci je nutné archivovat nejméně po dobu 5 let.
7) Odpady budou předávány za účelem dalšího nakládání oprávněné osobě ve
smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
8) Dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro udělení tohoto souhlasu, je nutno ji
oznámit krajskému úřadu písemnou formou, stejně tak jakékoliv změny
organizační, majetkoprávní, změny adres nebo názvu, a to ve lhůtě do 15 dnů od
uskutečnění příslušné změny.

Odůvodnění
Správní řízení ve věci udělení souhlasu ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona
o odpadech bylo zahájeno dne 6. 8. 2007 na základě žádosti účastníka řízení,
společnosti MEVAPACK, s.r.o., se sídlem: Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc, IČ:
25387821. Předmětem činnosti žadatele je sběr a výkup odpadů kategorie ostatní
odpad a jejich shromažďování do doby předání oprávněné osobě k dalšímu využití či
odstranění. Tato činnost je prováděna v areálu provozovny v Suchonicích, č. p. 25,
PSČ 783 57 na pozemku parc. č. 110/2 v k. ú. Suchonice.
Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl
uhrazen dne 15. 8. 2007.
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, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška
č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů) rozhodl Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství tak, jak je ve výroku
tohoto rozhodnutí uvedeno.
Jeden výtisk odsouhlaseného provozního řádu zařízení bude archivován na krajském
úřadě.
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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 o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu
životního prostředí ČR, podáním učiněným u krajského úřadu v souladu
s ustanovením § 81 a § 82 správního řádu.

Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Obdrží do vlastních rukou (+ příloha – provozní řád):
- MEVAPACK, s.r.o., Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc
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