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Rozhodnutí
o vydání změny integrovaného povolení
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále též
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „správní řád“), rozhodl, že integrované povolení č. j.:
KUOK 120119/2006 ze dne 25. 9. 2007, ve znění pozdějších změn (dále též
„integrované povolení“) vydané podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované
prevenci obci Senice na Hané, se sídlem Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané,
IČ: 002 99 421 [účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
a ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále též
„provozovatel zařízení“], pro zařízení „Skládka sdružení obcí Senice na Hané,
Náměšť na Hané, Loučany (skupiny S-OO3)“, v souladu s ustanovením § 19a odst.
3 zákona o integrované prevenci se mění takto:
1.
Ve výrokové části integrovaného povolení „Identifikační údaje:“ se za text „25 000 t“
v obou případech vkládá slovo: odpadu
2.
Ve výrokové části integrovaného povolení „Identifikační údaje:“ se v souvětí za textem
„k provozování zařízení dle zákona o integrované prevenci, přílohy č. 1, bodu 5.4.“
za slovo „výjimkou“ vkládá slovo: skládek
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3.
V části I. EMISNÍ LIMITY výrokové části integrovaného povolení, kapitole 1. OVZDUŠÍ
se v prvním odstavci za slovo „zákona“ vkládá text: č. 201/2012 Sb.,
4.
V části I. EMISNÍ LIMITY výrokové části integrovaného povolení, kapitole 3. ODPADY,
bodu B) se vypouští původní text „březnu 2016“ a je nahrazen textem ve znění: únoru
2020
5.
V části III. SOUHRNNÉ PODMÍNKY výrokové části integrovaného povolení, kapitole
1. Podmínky při nakládání s odpady, bodu A), se vypouští text uvedený
pod odrážkou 11) „Nejpozději v termínu do 31. 12. 2007 předloží provozovatel skládky
krajskému úřadu projekt odplynění skládky zpracovaný v souladu s platnou
legislativou v odpadovém hospodářství a ochraně ovzduší na základě výsledků měření
výskytu a složení skládkového plynu.“. Následující odrážky se přečíslovávají.
6.
V části III. SOUHRNNÉ PODMÍNKY výrokové části integrovaného povolení, kapitole
2. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního
prostředí, bodu A) se v odrážce 5) vypouští text „Odsávání a spalování skládkového
plynu není nutné, pokud bude těleso udržováno plynotěsné a skládka bude překrývána
biologicky aktivním materiálem (dle ČSN 83 8034 /Z1) či materiálem k TZS nebo bude
odplyňovací systém napojen na biooxidační filtrační jednotku.“.
7.
V části III. SOUHRNNÉ PODMÍNKY výrokové části integrovaného povolení, kapitole
2. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního
prostředí, bodu A) se v odrážce 6) vypouští původní text „biologicky aktivním
materiálem nebo odpadem“ a je nahrazen textem ve znění: materiálem k TZS
8.
V části IV. ZPŮSOB MONITOROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ A JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ výrokové části integrovaného povolení, kapitole 5) Další
monitoring, bodu b) se vypouští text „, kap. 9“

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel žádost obce Senice na Hané, se sídlem Jos. Vodičky 243, 783 45
Senice na Hané, IČ: 002 99 421 (dále též „žadatel“), o změnu integrovaného povolení.
Žadatel požaduje změnou integrovaného povolení schválit aktualizovaný „Provozní
řád skládky sdružení obcí Senice na Hané, Náměšť na Hané a Loučany“ (dále též
„provozní řád“), zpracovaný ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpadech“), jehož návrh byl přílohou žádosti.
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Navržená změna provozního řádu spočívá v aktualizaci provozní doby zařízení
uvedené v kapitole 5.) ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SKLÁDKY. V lichý
týden má být provozní doba ve středu a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod., v pátek od 8:00
do 12:30 hod., v sudý týden v úterý a středu od 8:00 do 15:00 hod., v pátek od 8:00
do 12:30 hod. Dále pak každou první sobotu v měsíci bude provozní doba od 8:00
do 12:00 hod.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo dnem doručení žádosti
zahájeno správní řízení o vydání změny integrovaného povolení.
Krajský úřad vyhodnotil předložené podání a dospěl k názoru, že se nejedná
o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu ustanovení § 2 písm. i) zákona
o integrované prevenci, neboť nejsou naplněny požadavky uvedené v tomto
ustanovení zákona, nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí a zdraví lidí,
nedojde k navýšení emisí ze zařízení do životního prostředí.
V souladu s ustanovením § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci byl určen
jediným účastníkem správního řízení o předmětné změně integrovaného povolení
žadatel (provozovatel zařízení) - účastník dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované
prevenci, účastník dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.
Krajský úřad podle ustanovení § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci vyrozuměl
účastníka řízení a příslušné správní úřady o zahájení řízení o změně integrovaného
povolení oznámením č. j. KUOK 25351/2020 ze dne 17. 2. 2020 a požádal je, aby se
k podanému oznámení a k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřili ve lhůtě do 15
dnů od doručení oznámení. V opačném případě má krajský úřad za to, že k navržené
změně integrovaného povolení nejsou připomínky.
V průběhu řízení krajský úřad obdržel vyjádření dotčených orgánů státní správy v níže
uvedeném rozsahu:
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále též „KHS“)
ve svém vyjádření č. j. KHSOC/05875/2020/OC/HOK ze dne 24. 2. 2020 k navržené
změně integrovaného povolení nemá připomínky.
Krajský úřad, orgán odpadového hospodářství, k navržené změně integrovaného
povolení nemá připomínky.
Krajský úřad, orgán ochrany ovzduší, k navržené změně integrovaného povolení
konstatuje:
- provozovatel předmětného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je povinen plnit
veškeré podmínky a požadavky, související s provozem zdroje, vyplývající ze zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně ovzduší“), a jeho prováděcích předpisů (ustanovení § 17 zákona o ochraně
ovzduší, které uvádí základní povinnosti provozovatele stacionárního zdroje),
- předmětná změna se netýká vyjmenovaného zdroje - skládka odpadů – stacionární
zdroj znečišťování ovzduší uvedený pod kódem 2.2 „Skládky, které přijímají více než
10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t.“ v příloze č. 2
k zákonu o ochraně ovzduší,
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- v integrovaném povolení je třeba uvést číslo zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
- k řízení o změně integrovaného povolení nemáme připomínek.
Vypořádání: Požadavek orgánu ochrany ovzduší je zohledněn ve výrokové části 3.
tohoto rozhodnutí.
Postupem v řízení o vydání změny integrovaného povolení byl v souladu
s ustanovením § 14 odst. 1 zákona o odpadech schválen předložený „Provozní řád
skládky sdružení obcí Senice na Hané, Náměšť na Hané a Loučany“ (únor 2020),
zpracovaný ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad z moci úřední ve výrokových částech 1. a 2. tohoto rozhodnutí uvedl
název kategorie zařízení do souladu s přílohou č. 1 zákona o integrované prevenci.
Ve výrokové části 5. tohoto rozhodnutí krajský úřad z integrovaného povolení vypustil
závaznou podmínku provozu zařízení, jejíž splnění se váže k již uplynulému datu,
a která byla splněna.
Ve výrokové části 6. tohoto rozhodnutí krajský úřad v části III. SOUHRNNÉ
PODMÍNKY výrokové části integrovaného povolení, kapitole 2. Podmínky zajišťující
ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, bodu A), odrážce 5)
vypustil text, jež se váže na již neplatnou ČSN 83 8034 Skládkování odpadů –
Odplynění skládek, včetně její změny Z1.
Ve výrokové části 7. tohoto rozhodnutí krajský úřad text v části III. SOUHRNNÉ
PODMÍNKY výrokové části integrovaného povolení, kapitole 2. Podmínky zajišťující
ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, bodu A), odrážce 6)
upravil v souladu s platným zněním ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění
skládek.
Ve výrokové části 8. tohoto rozhodnutí krajský úřad z integrovaného povolení vypustil
odkaz na již neplatné znění ČSN 83 8036 Monitorování skládek.
Krajský úřad aktualizoval integrované povolení č. j. KUOK 120119/2006 ze dne
25. 9. 2007, ve znění pozdějších změn, které bylo změněno v částech uvedených
ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává beze změn.
Změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení
v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3
k zákonu o integrované prevenci.
Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem správního
poplatku ve smyslu položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.
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Přehled dosavadních změn integrovaného povolení:
POŘADÍ ZMĚNY IP
1.
2.

ČÍSLO JEDNACÍ
KUOK 103120/2011
KUOK 75376/2016

DATUM VYDÁNÍ
14. 09. 2011
21. 07. 2016

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení dle § 81 odst. 1 správního řádu právo
podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u krajského úřadu
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

Ing. Josef Veselský
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Lenka Barochová

Přílohy (obdrží provozovatel)
Schválený Provozní řád skládky sdružení obcí Senice na Hané, Náměšť na Hané
a Loučany
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Rozdělovník
Účastník řízení:


Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané

Dotčené správní úřady:





Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – zde
Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, nám. Př. Otakara 778, 784 01
Litovel
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 11 Olomouc

Na vědomí (po nabytí právní moci):





Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
Olomoucký kraj
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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