Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č. j.: KUOK 40200/2019
V Olomouci dne 16. 4. 2019
Spis. zn.: KÚOK/29463/2019/OŽPZ/262
Vyřizuje: Bc. Martina Fraisová
Telefon: 585 508 639
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: m.fraisova@olkraj.cz
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 32

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. 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) uděluje subjektu:
název:
sídlo:
IČ:

Robert Javůrek
798 23, Klenovice na Hané 292
65163656
(dále též „žadatel“)

souhlas
ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech
I.

k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání (úpravě) odpadů – drticí
a separační linka, na části pozemku parc. č. 79/4, parc. č. st. 393 (část haly)
a parc. č. st. 391 (část haly), v k. ú. Klenovice na Hané (dále též „zařízení“),
IČZ: CZM01056,

II.

s provozním řádem zařízení schváleným dne 16. 4. 2019.

Souhlas se uděluje na dobu určitou do 30. 4. 2024 a je vázán plněním následujících
podmínek:
1. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem zařízení, který byl schválen
krajským úřadem dne 16. 4. 2019.
2. Příslušní pracovníci budou s provozním řádem zařízení prokazatelně seznámeni.
3. Zařízení lze po 31. 7. 2019 provozovat pouze, budou-li ze strany provozovatele
splněny podmínky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, územní pracoviště Prostějov (KHS) a ke kolaudačnímu souhlasu budou
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doloženy dokumenty požadované závaznými stanovisky vydanými KHS pod č.j.:
KHSOC/11906/2016/PV/HP a č. j.: KHSOC/07692/2019/PV/HP.
4. Při nakládání s odpadem v rámci provozu zařízení nesmí být ohroženo lidské zdraví
ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí, nesmí docházet ke znečištění
přístupových cest a okolí přijímanými odpady.
5. Odpady budou shromažďovány pouze v shromažďovacích prostředcích, které splňují
ust. § 5 vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění.
6. S odpady, které jsou nebo obsahují zvlášť nebezpečné látky nebo nebezpečné látky,
jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, bude
nakládáno jako se závadnými látkami ve smyslu § 39 citovaného zákona.
7. Evidence odpadů sbíraných a vykupovaných do zařízení bude vedena v rozsahu
stanoveném v § 39 zákona o odpadech a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady. Dokumenty dokladující kvalitu odpadů přijatých
do zařízení je nutno archivovat po dobu 5 let.
8. Odpad lze vyjmout z režimu zákona o odpadech v případě, že budou splněny
podmínky § 3 odst. 6) zákona o odpadech.
9. Provoz zařízení musí respektovat hlukové limity stanovené nařízením vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném
znění.
10. Pokud by došlo ze strany provozovatele k výraznému upravení pracovní doby mimo
dobu určenou v provozním řádu, bude doba upravována po dohodě
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
11. Plochy a objekty určené k provozu zařízení mohou být užívány k nakládání s odpady,
pouze pokud je jejich určení v souladu se zvláštními právními předpisy – zákonem
č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební
zákon). Jeden výtisk rozhodnutí (kolaudačního souhlasu), které bude vydáno pro tuto
stavbu určenou ke sběru, výkupu a využívání odpadů, bude před zahájením řádného
provozu zařízení zasláno na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, bez kolaudačního souhlasu a jeho zaslání krajskému úřadu
nelze zařízení po 31. 7. 2019 provozovat.
12. Evidence odpadů sbíraných a vykupovaných do zařízení bude vedena v rozsahu
stanoveném v § 39 zákona o odpadech a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady. Dokumenty dokladující kvalitu odpadů přijatých
do zařízení je nutno archivovat po dobu 5 let.
13. Po ukončení provozu zařízení provede provozovatel zařízení odvoz veškerého odpadu
ze zařízení a jeho předání oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech, a to
v termínu do 6 měsíců od ukončení provozu.
14. Žadatel bude oznamovat krajskému úřadu písemnou formou změny organizační,
majetkoprávní, změny adres, názvu nebo oprávněné osoby, a to do 15 dnů
od provedení příslušné změny, stejně tak bude oznamovat veškeré další změny,
týkající se provozu zařízení a v případě změny podmínek, za kterých byl tento souhlas
udělen (i legislativních), požádá krajský úřad o změnu tohoto rozhodnutí.
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: žadatel.
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Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 11. 3. 2019 žádost fyzické osoby oprávněné k podnikání Robert
Javůrek, se sídlem Masarykova 887/32, 779 00 Olomouc, IČ: 65163656 o udělení
souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním
řádem, provozovna Klenovice na Hané, parc. č. 79/4, parc. č. st. 393 (část haly), parc.
č. st. 391 (část haly) a administrativní budova na parc. č. st. 224, v k. ú. Klenovice na
Hané.
Zahájení správního řízení bylo oznámeno všem známým účastníkům řízení dopisem ze
dne 15. 3. 2019 č.j.: KUOK 30399/2019, v němž byli účastníci vyzváni k podání návrhů,
důkazů, či připomínek k předmětnému řízení a usnesením ze dne 15. 3. 2019,
č.j.: KUOK 30400/2019 krajský úřad stanovil lhůtu k vyjádření.
Obec Klenovice na Hané využila své možnosti účastníka řízení a ve stanovené lhůtě 10
dní ve svém dopise ze dne 25. 3. 2019, č.j.: 420/2019 OUKLEN sdělila, že k předmětnému
správnímu řízení nemá námitek.
Dne 9. 4. 2019 byl doručen doplněný provozní řád zařízení.
Souhlasné vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště
Prostějov, bylo doručeno dne 12. 4. 2019.
Činností žadatele bude provoz zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů (drticí
a separační linka).
Seznam odpadů přijímaných do zařízení a způsob nakládání s těmito odpady jsou
uvedeny v provozním řádu zařízení.
Jeden výtisk provozního řádu zařízení bude archivován na krajském úřadě.
Správní poplatek dle položky č. 122 písm. b) sazebníku správních poplatků zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne
27. 3. 2019.
Na základě posouzení kompletnosti a správnosti předloženého materiálu dle zákona
o odpadech a jeho prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění) rozhodl krajský úřad tak, jak je ve
výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Platnost rozhodnutí byla časově omezena na dobu do 30. 4. 2024 s přihlédnutím
k procesu přípravy nového zákona o odpadech.
Podmínky č. 3 a 11 stanovil krajský úřad s ohledem na stanovení zkušebního provozu
zařízení s datem do 31. 7. 2019, kdy bez splnění stanovených podmínek a řádné
kolaudace zařízení nelze toto zařízení dále provozovat.
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
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
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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:
-

Robert Javůrek, Klenovice na Hané 292, 798 23 Klenovice na Hané (do vlastních
rukou) + příloha
Obec Klenovice na Hané, Klenovice na Hané 3, 798 23 Klenovice na Hané (do DS)

Příloha: schválený provozní řád
Za správnost vyhotovení odpovídá: Bc. Martina Fraisová
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