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Rozhodnutí
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále též
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle § 67 odst. 1
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
§78 odst. 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech11)
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád11)
mění
své rozhodnutí SpZn.:KÚOK/84997/2007/OŽPZ/7231, ze dne 12. 9. 2007, kterým byl
právnické osobě MEVAPACK, s. r. o., se sídlem Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc,
IČ: 253 87 821, ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, udělen
souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s provozním řádem
zařízení, takto:
A. Ve výroku I. se za slova „k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů11
vkládají slova „a k využívání odpadů na pozemcích p.č. 463/26 a p.č. 463/29,
k.ú. Suchonice
B. Ve výroku II. se za slova „s provozním řádem zařízení “ vkládají slova „včetně
dodatku č.1
C. Podmínka uvedená v měněném rozhodnutí pod bodem 1) „1) Zařízení bude
provozováno v souladu s provozním řádem zařízení, který byl odsouhlasen
krajským úřadem, a jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.11 se ruší a nahrazuje se zněním stanoveným tímto rozhodnutím.
Nové znění po změně je: „1. Zařízení bude provozováno v souladu s
provozním řádem zařízení a jeho dodatkem č. 1, které byly schváleny
krajským úřadem, a jejichž ověřené stejnopisy jsou nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí.".
D. Podmínka uvedená v měněném rozhodnutí pod bodem 3) „3) Příslušní pracovníci
budou s provozním řádem zařízení prokazatelně seznámeni.11 se ruší a nahrazuje
se zněním stanoveným tímto rozhodnutím.

Nové znění po změně je: „3) Příslušní pracovníci budou s provozním řádem
zařízení a jeho dodatkem č. 1 prokazatelně seznámeni.“.
Původní rozhodnutí SpZn,:KÚOK/84997/2007/OŽPZ/7231, ze
zůstává v ostatním beze změny.

dne 12.9.2007,

Odůvodnění
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel
dne 18. 2. 2009 žádost právnické osoby MEVAPACK, s. r. o., se sídlem Krapkova
709/4, 779 00 Olomouc, IČ: 253 87 821, o schválení dodatku č. 1 k provoznímu řádu
zařízení ke sběru a výkupu odpadů.
Zařízení je v současné době provozováno na základě rozhodnutí krajského úřadu,
SpZn.:KÚOK/84997/2007/OŽPZ/7231, ze dne 12.9.2007, kterým byl udělen
souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.
Součástí žádosti byl dodatek č. 1 k provoznímu řádu zařízení, jehož předmětem je
využívání odpadů (R12) - předúprava sebraných a vykoupených odpadů drcením,
a dále rozšíření seznamu sbíraných a vykupovaných odpadů v zařízení.
Při posuzování žádosti vycházel krajský úřad zejména z těchto podkladů:
-

-

-

kopie stanoviska vydaného stavebním úřadem Obecního úřadu Tršice
dne 18.2.2009 pod čj.: 166/09-Ch, ve kterém souhlasí s využitím pozemků
p.č. 463/26 a p.č. 463/29, k.ú. Suchonice, k nakládání s odpady,
kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, čj.: M3OL372S/2009, ze dne 10.2.2009, ve kterém souhlasí
s dodatkem č.1 k provoznímu řádu zařízení,
dodatek č.1 k provoznímu řádu zařízení zpracovaný ve smyslu přílohy č. 1
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů.

Jeden výtisk dodatku č. 1 k provoznímu řádu zařízení bude archivován na krajském
úřadě.
Krajský úřad po posouzení celé žádosti a všech jemu známých skutečností
dle zákona o odpadech a souvisejících prováděcích právních předpisů rozhodl tak,
jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.
Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb.,ve výši Kč 500,- (slovy pětset korun
českých), byl uhrazen dne 23.2.2009.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání dle
ustanovení § 81 a § 82 správního řádu k Ministerstvu životního prostředí podáním
učiněným u krajského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.
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