Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č. j.: KUOK 115286/2016
V Olomouci dne 30. 11. 2016
Spis. zn.: KÚOK/93495/2016/OŽPZ/7744
Vyřizuje: Ing. Jana Doušková
Telefon: 585 508 390
E-mail: j.douskova@kr-olomoucky.cz

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
žádost ve věci vydání povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona.
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
BEMIGRA s.r.o., IČ 015 11 521, se sídlem náměstí Svobody 93/22, Brno-město,
602 00 Brno (dále jen „provozovatel“), kterou zastupuje na základě doložené plné moci
společnost Agentura ValFia, s.r.o., IČ 035 70 738, Rudé armády 646/47, Rousínovec,
683 01 Rousínov (dále jen „žadatel“).
Předmětem žádosti je stacionární zdroj znečišťování ovzduší - „Kompostárna Lipová“.
Jedná se o zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona, označený kódem 2.3. „Kompostárny
a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než
10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně“.
Předmětný zdroj je umístěn v zemědělském areálu, obec Lipová, na pozemku parc.
č. 340/13, katastrální území Lipová [684601].
Dnem doručení žádosti bylo zahájeno dle ustanovení § 44 správního řádu v dané věci
správní řízení. Po posouzení žádosti a prostudování předložených materiálů rozhodl
krajský úřad po provedeném správním řízení takto:
dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona
povoluje provoz
níže specifikovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
1. Název zdroje:
-

zařízení na zpracování biologicky rozložitelného materiálu řízeným aerobním
procesem pomocí plastových kompostovacích vaků o délce 60 m a průměru 1,5 m,
projektovaná roční kapacita 750 t biologicky rozložitelného odpadu neživočišného
původu.
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Klasifikace zdroje: Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší
 dle § 2 písm. e) zákona,
 dle přílohy č. 2 k zákonu, označený kódem 2.3. „Kompostárny a zařízení
na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 tun
na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně“,
 blíže specifikovaný v příloze č. 8 části II, bodu 1.1. vyhlášky č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“).
Umístění zdroje:

v zemědělském areálu, obec Lipová, na pozemku parc. č. 340/13,
katastrální území Lipová [684601]

Provozovatel zdroje: BEMIGRA s.r.o., IČ 015 11 521, se sídlem náměstí Svobody 93/22,
Brno-město, 602 00 Brno
Povolení se uděluje za těchto podmínek:
1.

Případné změny technologického zařízení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.
2. Zdroj musí být provozován v souladu s technickými podmínkami stanovenými
výrobcem technologických zařízení souvisejících s provozem zdroje.
3. Provozovatel při provozu zdroje zajistí všemi možnými dostupnými prostředky
omezení šíření pachových látek a emisí tuhých znečišťujících látek (TZL).
4. Stacionární zdroj znečišťování ovzduší musí být provozován v souladu s předloženým
„Provozním řádem Kompostárna Lipová“ (dále jen „provozní řád“), ze září 2016,
který krajský úřad tímto schvaluje.
5. Schválený provozní řád bude trvalou a závaznou součástí místních provozních
předpisů zdroje. Toto rozhodnutí bude přiloženo k provoznímu řádu.
6. Vydáním provozního řádu nejsou dotčeny povinnosti provozovatele stanovené podle
zvláštních předpisů.
7. V zařízení bude zpracováván pouze biologicky rozložitelný materiál uvedený
v provozním řádu, nebudou přijímány a zpracovávány nebezpečné odpady, odpady
živočišných tkání, kuchyňské odpady a odpady z výroby a zpracování masa a ryb.
8. Za suchého počasí v případě potřeby snižovat sekundární prašnost zapříčiněnou
dopravními a manipulačními prostředky skrápěním manipulační a kompostovací
plochy.
9. Provozní evidence zdrojů vedená v rozsahu podle platného právního předpisu
v oblasti ochrany ovzduší bude na provozovně vždy k dispozici pro případnou
kontrolu.
10. V provozní evidenci budou zaznamenávány denní záznamy o vlhkosti a teplotě
kompostovaného materiálu a údaje o jednotlivých krocích provedených v průběhu
kompostovacího procesu (tj. časový údaj o navezení materiálu, údaj o hmotnosti
a druhu navezeného materiálu, časový údaj o vytvoření namíchaného materiálu
z důvodu optimálního poměru C:N, časový údaj o napěchování vaků apod.).
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Odůvodnění
Na základě žádosti provozovatele zdroje znečišťování ovzduší společnosti - BEMIGRA
s.r.o., IČ 015 11 521, se sídlem náměstí Svobody 93/22, Brno-město, 602 00 Brno,
kterou zastupuje na základě doložené plné moci společnost Agentura ValFia, s.r.o.,
IČ 035 70 738, Rudé armády 646/47, Rousínovec, 683 01 Rousínov, doručené krajskému
úřadu ve věci vydání povolení dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona k provozu vyjmenovaného
zdroje znečišťování ovzduší, bylo zahájeno správní řízení, jehož výsledkem je toto
rozhodnutí.
Předmětem žádosti je povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Kompostárna Lipová“. Jedná se o zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona, označený
kódem 2.3. „Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované
kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun
zpracovaného odpadu ročně“.
Zdroj znečišťování ovzduší je umístěn v zemědělském areálu, obec Lipová, na pozemku
parc. č. 340/13, katastrální území Lipová [684601].
„Kompostárna Lipová“
Kompostárna je projektovaná pro roční zpracování 750 tun biologicky rozložitelného
odpadu. Kompostovací proces je realizován pomocí plastových kompostovacích vaků
o délce 60 m a průměru 1,5 m, do kterých je připravený a namíchaný kompostovaný
materiál dodáván pomoci čelního nakladače a šnekového zařízení kompostovacího vozu.
Kompostovací vůz slouží k drcení, homogenizaci a plnění vaků. Vzduch je do
kompostovacích vaků vháněn prostřednictvím ventilátoru a provzdušňovací plastové
perforované hadice u dna vaku. Po naplnění vaků probíhá proces zrání kompostu 8-10
týdnů.
Kompostárna s projektovanou kapacitou 750 tun vstupních surovin/rok je podle
ustanovení § 2 písm. e) s odkazem na specifikaci uvedenou pod kódem 2.3. přílohy č. 2
k zákonu, klasifikována jako vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší
(Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné
nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu
ročně). Emisní limity nejsou pro předmětný zdroj stanoveny, platí technické podmínky
provozu stanovené v příloze č. 8 část II bod 1.1. vyhlášky.
Předložená žádost obsahovala náležitosti dle přílohy č. 7 zákona.
K žádosti byl přiložen provozní řád „Kompostárna Lipová“ ze září 2016, k zajištění provozu
kompostárny zpracovaný dle přílohy č. 12 vyhlášky, který je tímto rozhodnutím schválen.
Předložený provozní řád bude trvalou a závaznou součástí provozních předpisů.
Do zařízení budou přijímány pouze odpady specifikované v provozním řádu s vyloučením
odpadů vedlejších živočišných produktů a jiných nebezpečných odpadů a odpadů
nevhodných pro technologii kompostování. S odpady nevhodnými pro kompostování
a s kompostem nevyhovující jakosti bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech
a jeho prováděcími předpisy.
Dále žádost obsahovala Odborný posudek zpracovaný v září 2016 autorizovanou osobou
Ing. Martinem Vraným, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice (Farm Projekt), oprávněnou na
základě rozhodnutí MŽP čj.: 1653/820/09/IB ze dne 24. 6. 2009, který obsahuje vyjádření
o tom, že použité řešení splňuje požadavky zákona a prováděcích právních předpisů.
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Autorizovaná osoba dále konstatuje, že provoz kompostárny lze z hlediska posouzených
údajů považovat za akceptovatelný.
Žádost o vydání povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší byla
ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona projednána s Českou inspekcí životního
prostředí - Oblastním inspektorátem Olomouci, která v dané věci vydala dne 31. 10. 2016
pod zn.: ČIŽP/48/OOO/1614332.001/16/OVS písemné vyjádření.
Provozovatel předmětného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je povinen plnit
veškeré podmínky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí, a podmínky a požadavky,
související s provozem zdrojů, vyplývající ze zákona a jeho prováděcích předpisů.
Zejména je nutné upozornit na ustanovení § 17 zákona, které uvádí základní povinnosti
provozovatele stacionárního zdroje.
Vzhledem k tomu, že žádost obsahovala veškeré podklady nezbytné pro její posouzení,
krajský úřad po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

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
Rozdělovník:
- Agentura ValFia, s.r.o., Rudé armády 646/47, Rousínovec, 683 01 Rousínov (datovou
schránkou a doporučeně poštou v listinné podobě + příloha)
- ČIŽP, OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc (datovou schránkou)
Příloha:
- Provozní řád pro vyjmenovaný stacionární zdroj „Kompostárna Lipová“ ze září 2016
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Jana Doušková
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