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Rozhodnutí
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„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. 2 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 řád“) uděluje právnické osobě:
obchodní firma:
sídlo:
IČ:

MEVAPACK, s. r. o.
Olomouc, Nová Ulice, Krapkova 709/4, PSČ 779 00
253 87 821
(dále též „žadatel1')

souhlas
dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech
I.

k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů na
pozemcích pare. č. 463/3 a 463/4, k.ú. Suchonice, (dále též „zařízení"),

II.

s provozním řádem zařízení.

Souhlas je vázán plněním následujících podmínek:
1) Zařízení bude provozováno v rozsahu a způsobem stanoveným v provozním řádu
zařízení, který byl schválen krajským úřadem, a jehož ověřený stejnopis je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2) Příslušní pracovníci budou s provozním řádem zařízení prokazatelně seznámeni.

3) Evidence odpadů sbíraných, vykupovaných a využívaných v zařízení bude vederia
v rozsahu ustanovení § 39 zákona o odpadech, a § 21 vyhlášky MZP
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů. Dokumenty dokladující kvalitu odpadů přijatých do zařízení je nutno
archivovat po dobu 5 let.
4) Dojde-íi ke změně podmínek rozhodných pro udělení tohoto souhlasu, je nutno ji
oznámit krajskému úřadu písemnou formou, stejně tak jakékoliv změny
organizační, majetkoprávní, změny adres nebo názvu, a to ve lhůtě do 15 dnů od
uskutečnění změny

Odůvodnění
Na základě žádosti právnické osoby MEVAPACK, s. r. o., sídlem Olomouc, Nová
Ulice, Krapkova 709/4, PSČ 779 00, IČ: 253 87 821, bylo dne 19.11. 2008 zahájeno
správní řízení ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a k
využívání odpadů a s provozním řádem zařízení. Vzhledem ktomu, že žádost
neobsahovala všechny potřebné náležitosti, byl žadatel vyzván k jejich doplnění.
Požadované podklady byly doručeny krajskému úřadu 3.12.2008.
Žadatel bude na území Olomouckého kraje provozovat zařízení ke sběru, výkupu
a k využívání (kódy R12, R13) odpadů kategorie ostatní odpad - odpadního dřeva.
V provozním řádu je uveden způsob nakládání s těmito odpady včetně způsobu jejich
přejímky do zařízení.
Při posuzování žádosti vycházel krajský úřad zejména z těchto podkladů:
- kopie výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 17298, ze dne 7.11.2008,
- kopie výpisu z katastru nemovitostí ze dne 7. 11.2008, dokládající vlastnické
právo žadatele k pozemkům p.č. 463/3 a 463/4, k.ú. Suchonice
kopie souhlasu se změnou užívání pozemku p.č. 463/3 k.ú. Suchonice,
k nakládání s odpady, vydaného stavebním úřadem Obecního úřadu Tršice
dne 30.11.2007,
- kopie souhlasného stanoviska se změnou užívání pozemku p.č. 463/4 k.ú.
Suchonice, k nakládání s odpady, vydaného stavebním úřadem Obecního
úřadu Tršice dne 6.11.2008, pod čj. 1115/08-Ch,
- kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, čj.: H555M30L490S/071108, ze dne 1.12.2008, ve kterém
souhlasí s provozním řádem zařízení,
- provozní řád zařízení zpracovaný v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky MŽP
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů.
Jeden výtisk provozního řádu zařízení bude archivován na krajském úřadě.

2

C. j.: KUOK 109123/2008

Na základě posouzení kompletnosti a správnosti předloženého materiálu dle zákona
o odpadech a jeho prováděcích předpisů (zejm. vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů), rozhodl krajský
úřad tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
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).
Správní poplatek ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých), stanovený dle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen
dne 12. 12. 2008.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů od jeho
doručení podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu k Ministerstvu životního
prostředí podáním u krajského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.
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Ing. Josef Věselský
vedoucí Odboru životníhcj prbstředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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