Krajský úřad Olomouckého kraje
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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 výkonu státní správy
na úseku odpadového hospodářství dle ustanovení § 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 odpadech“), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
mění
své rozhodnutí č.j.: KUOK 91537/2016 ze dne 27. 9. 2016, kterým byl právnické osobě
PALEKASTRO s.r.o., se sídlem nám Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 03602346, ve
smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, udělen souhlas k provozování
zařízení ke sběru, výkupu a shromažďování odpadů – provozovna Klenovice na Hané na
části pozemku parc. č. 79/4 a administrativní budova parc. č. st. 224 vše v k. ú. Klenovice
na Hané, IČZ: CZM01146 (dále též „zařízení“) a s provozním řádem zařízení takto:
A. Ve výrokové části II. se za slova „s provozním řádem zařízení schváleným dne
27. 9. 2016“ vkládají slova „a s jeho Dodatkem č. 1“.
B. Podmínka uvedená v rozhodnutí pod bodem 1. „1. Zařízení bude provozováno
v souladu s provozním řádem zařízení, který byl schválen krajským úřadem dne
27. 9. 2016.“
se ruší a nahrazuje se zněním stanoveným tímto rozhodnutím.
Nové znění po změně je: „1. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním
řádem zařízení, který byl schválen krajským úřadem dne 27. 9. 2016 a s jeho
Dodatkem č. 1“.
C. Podmínka uvedená v rozhodnutí pod bodem 2. „2. Příslušní pracovníci budou
s provozním řádem zařízení prokazatelně seznámeni.“
se ruší a nahrazuje se zněním stanoveným tímto rozhodnutím.
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Nové znění po změně je: „2. Příslušní pracovníci budou s provozním řádem zařízení
a s jeho Dodatkem č. 1 prokazatelně seznámeni.“.
Původní souhlasné rozhodnutí ze dne 27. 9. 2016 pod č.j.: KUOK 91537/2016 zůstává
v ostatním beze změny.

Odůvodnění
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne
29. 3. 2018 žádost účastníka řízení PALEKASTRO s.r.o., se sídlem nám.
Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 03602346 o schválení Dodatku č. 1 k provoznímu řádu
ke sběru, výkupu a shromažďování odpadů – provozovna Klenovice na Hané na části
pozemku parc. č. 79/4 a administrativní budova parc. č. st. 224 vše v k. ú. Klenovice
na Hané.
Zařízení je v současné době provozováno na základě rozhodnutí krajského úřadu ze dne
27. 9. 2016, č.j.: KUOK 91537/2016, kterým byl udělen souhlas k provozování tohoto
zařízení a s jeho provozním řádem.
Součástí žádosti je Dodatek č. 1 k provoznímu řádu zařízení, jehož předmětem je
rozšíření seznamu odpadů vstupujících do zařízení, úprava kapacity zařízení a provozní
doby zařízení.
Krajský úřad předložený návrh posoudil a zjistil, že je v souladu s platnými právními
předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Vzhledem k tomu, že krajskému úřadu
nejsou známy skutečnosti, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl krajský úřad
tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Správní poplatek ve výši 500,- Kč (slovy pětiset korun českých), stanovený dle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl uhrazen dne 19. 4. 2018.
Jeden výtisk Dodatku č. 1 k provoznímu řádu zařízení bude archivován na krajském
úřadu.

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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Rozdělovník:
- PALEKASTRO s.r.o., nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno (na doručenku) + příloha
- Obec Klenovice na Hané, Klenovice na Hané 3, 798 23 Klenovice na Hané (do DS)
Příloha: schválený Dodatek č. 1
Za správnost vyhotovení odpovídá: Bc. Martina Fraisová
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