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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. 5. 2018 žádost ve věci vydání povolení dle § 11 odst. 2
písm. d) zákona k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, kterým je
převozné zařízení k úpravě dřevěných materiálů (drtič) – typ VERMEER HG6000,
provozovaného na území Olomouckého kraje.
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): obchodní společnost 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 § 11 odst. 2 písm. d) zákona
povoluje
provoz níže specifikovaného vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší:
Název zdroje:

Převozný drtič VERMEER HG6000

 jedná se o mobilní horizontální drtič sloužící ke štěpkování dřevěných
materiálů,
 celková projektovaná kapacita zpracovaného dřeva - 5 000 m3/rok,
 hodinový výkon 90m-3
 drtič je poháněn motorem Caterpillar, typu C18Tier 3.
Klasifikace zdroje: Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (stacionární)
 dle § 2 písm. e) zákona,
 dle přílohy č. 2 k zákonu - stacionární zdroj označený 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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 blíže specifikovaný v příloze č. 8 části II, bodu 6.6. vyhlášky MŽP
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
v platném znění (dále jen Vyhláška č. 415/2012 Sb.).
Umístění zdroje:

na území Olomouckého kraje (cca 80 % činnosti mobilního
drtiče bude probíhat v betonovém žlabu umístěném
na pozemku p.č. 463/4 v k.ú. Suchonice, v areálu
provozovny Suchonice 25, PSČ 783 57).

Provozovatel zdroje:

Bergasto s.r.o., IČ 28340957.

Povolení se uděluje za těchto podmínek:
1. Zdroj musí být provozován v souladu s technickými podmínkami, stanovenými výrobci
technologického zařízení zdroje.
2. Případné změny technologického zařízení zdroje znečišťování ovzduší, nesmí být
provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.
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.
4. Umístění předmětného zařízení (mimo provozovnu v Suchonicích 25, PSČ 783 57)
bude vždy prokazatelně oznámeno a projednáno s místně příslušným obecním úřadem
a rovněž bude oznámeno České inspekci životního prostředí, Oblastnímu inspektorátu
Olomouc (dále jen ČIŽP) a to nejméně 3 pracovní dny před zamýšleným umístěním
zařízení v dané lokalitě.
5. Provozovatel využije při provozu zpracování dřeva všech dostupných opatření
k zabránění nebo omezení úletu TZL a využije všech dostupných opatření k její
likvidaci, přičemž záznamy o provedených opatřeních budou součástí provozní
evidence (např. zkrápění či úklid komunikací a manipulačních ploch).
6. Provozovatel zajistí instalaci systému mlžení a zkrápění, tak aby nebyla vlhčena vlastní
vstupní surovina (pelety, bedny, trámy, větve, kořeny aj.) a současně aby byl strháván
prachový úlet odcházející z provozu vlastního drtiče.
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.
8. Úroveň znečišťování ovzduší bude zjišťována v souladu s ustanovením § 6 zákona
u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit, tj. u látky TZL.
Emisní limit je uvedený v příloze č. 8 části II, bodu 6. 6. vyhlášky. Provozovatel bude
zjišťovat emise TZL v souladu se zněním § 6 odst. 2 zákona výpočtem, protože zdroj
nemá definovaný výduch do venkovního ovzduší, zařízení nemá řízené odsávání.
Výpočet za účelem zjištění emisí se provádí jednou za kalendářní rok v souladu
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se zněním § 12 odst. 1 Vyhláška č. 415/2012 Sb.. Konkrétně bude pro výpočet emisí
TZL použit emisní faktor o hodnotě 0,009 kg/t zpracovaného materiálu.

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
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 mobilní drtící zařízení k úpravě dřevěných materiálů VERMEER
HG6000. Jedná se o horizontální drtič sloužící ke štěpkování dřevění hmoty s celkovou
roční projektovanou kapacitou zpracovaného dřeva 5 000 m3. Zdroj znečišťování ovzduší
bude provozovanán na území Olomouckého kraje, přičemž z cca 80 % činnosti drtiče
bude probíhat v betonovém žlabu provozovny v Suchonicích 25, PSČ 783 57.
Mobilní drtič je určen k úpravě dřevěných odpadů (pelety, bedny, trámy, větve, kořeny aj.).
Materiál se do drtiče nakládá pomocí mobilního nakladače nebo rypadla. Vlastní drcení
probíhá pomocí rotujícího kladívkového drtiče, velkost konečného produktu je dána typem
instalovaného síta. Nadrcený materiál se nakládá na dopravník, posouvá vzhůru a je
vykládán do návěsu či do žlabu. Pohon je zajištěn pomocí motoru Caterpillar, typu C18Tier
3. Provozní doba bude 06:00 – 16:00 (PO-PÁ) a 07:00 – 15:00 (mimořádně SO).
Dle celkové roční projektované kapacity zpracovaného dřeva 5 000 m3 se jedná
o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší označený v příloze 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“. Tento zdroj má Vyhláškou č. 415/2012 Sb.,
v příloze č. 8 části II bodu 6.6., stanoven specifický emisní limit pro TZL.
Vzhledem k tomu, že zdroj nemá definovaný výduch do vnějšího ovzduší, měřením nelze
zjistit skutečnou úroveň znečišťování, proto krajský úřad rozhodl v souladu s ustanovením
§ 6 odst. 2 zákona o upuštění od autorizovaného měření emisí s tím, že provozovatel
bude zjišťovat úroveň znečišťování výpočtem. Způsob výpočtu emisí TZL pro potřeby
souhrnné provozní evidence bude prováděn v souladu s ustanovením § 12 Vyhlášky
č. 415/2012 Sb..
Krajský úřad stanovil emisní faktor, pro výpočet emisí TZL ve výši 0,009 kg/t
zpracovaného materiálu (viz. podmínka provozu č. 8). Při stanovení této hodnoty vycházel
krajský úřad ze zdroje ADAGE Gadsden - PTE 2010-01-22.xlsx, Wood Chipper a z již
dříve doložených odborných posudků pro obdobná zařízení.
Krajský úřad dále stanovil provozovateli povinnost oznámit a projednat, v případě
provozování zdroje mimo provozovnu v Suchonicích 25, PSČ 783 57, jeho umístění
s místně příslušným obecním úřadem a současně oznámit umístění zdroje ČIŽP, a to
nejméně 3 pracovní dny před zamýšleným umístěním zařízení v dané lokalitě. Zákon ani
jeho prováděcí předpisy nestanovují provozovateli zdroje ohlašovací povinnost (ani
povinnost projednání) před umístěním a zahájením činnosti (provozu) zdroje ve lhůtě 3
pracovních dnů předem písemnou formou, krajský úřad využil možnost danou mu zněním
§ 12 odst. 4 písm. j) zákona, která v daném případě umožňuje stanovit podmínky pro
umístění stacionárního zdroje. Orgán ochrany ovzduší považuje lhůtu 3 pracovních dnů za
přiměřenou s tím, že provozovatel zdroje získá prokazatelný doklad o tom, že toto
oznámení provedl a příslušné orgány budou mít možnost uplatnit své případné připomínky
a vyhodnotit vhodnost umístění zdroje.
Vzhledem k tomu, že mobilní drtiče jsou zdrojem emisí TZL a jejich provoz může být
předmětem stížností na zvýšenou prašnost v okolí, je krajský úřad názoru, že obecní úřad
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by měl být obeznámen s tím, jaká činnost bude na jeho území realizována. Tím vznikne
prostor, aby obecní úřad mohl informovat občany obce o skutečnostech, které mohou
nastat v důsledku provozu, případně učinit organizační opatření ke zmírnění dopadu jeho
provozu.
Při drcení dřevní hnmoty dochází k emisím prachu a drobných pilin, šíření prachu do okolí
závisí na povětrnostních podmínkách. Vstupní suroviny jsou suché povahy. Podrcený
materiál se používá v energetickém průmyslu a na výrobu polotovarů pro nábytkářský
sektor. Zvýšená vlhkost je pro odběratele nežádoucí.
S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s ustanovením § 1 zákona (předcházení
znečišťování ovzduší) a 12 odst. 1 zákona (krajský úřad je při vydávání povolení provozu
povinen vycházet z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění
znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1
k zákonu), stanovil krajský úřad v podmínce povolení č. 6 provozovateli povinost zajistit
instalaci systému mlžení a zkrápění, tak aby nebyla vlhčena vlastní vstupní surovina, ale
aby byl strháván prachový úlet odcházející z provozu vlastního drtiče. Tento požadavek
byl navržen v předloženém odborném posudku zpracovaném firmou EKOME, spol. s r.o.,
IČ 63469235 (autorizace ke zpracování odborných posudků - rozhodnutí MŽP č.j.:
1886/780/14 ze dne 10. 7. 2014), který byl přiložen k žádosti.
Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je povinen plnit
požadavky, související s provozem zdroje, vyplývající ze zákona a jeho prováděcích
předpisů. Zejména je nutné upozornit na ustanovení § 17 zákona, které uvádí základní
povinnosti provozovatele stacionárního zdroje.
Po posouzení žádosti a dalších podkladů podání rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno
ve výroku 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:
 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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