Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 18. 11. 2020 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1) Na základě jakého, popř. jakých, rozhodnutí (v intencích zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech; zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) jsou provozována
zařízení na pozemcích parc. č. 110/1; parc. č. 110/2; parc. č. 112; parc. č.
463/3; parc. č. 463/25; parc. č. 463/26; parc. č. 463/29; parc. č. 546/4; vše v
k.ú. Suchonice (okres Olomouc).
2) Na základě jakého, popř. jakých, rozhodnutí (v intencích zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech; zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) jsou provozována
zařízení na pozemcích parc. č. 463/2; parc. č. 463/4; vše v k.ú. Suchonice
(okres Olomouc).
3) Zda jsou momentálně vedena správní řízení vztahující se k výše uvedeným
pozemkům. Zde prosím o sdělení spisové značky a předmětu řízení.
Poskytnutá informace:
Ad 1)
-

Na parc. č. 110/1, 112, 463/25 a 546/4, není povoleno ani provozováno žádné
zařízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona o ochraně ovzduší;
zákona č. 100/2001 Sb., a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

-

Na parcele č. 110/2 (část haly), 463/3, 463/26 a 463/29 v k.ú. Suchonice je
povolen provoz zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů společnosti M E
V A P A C K s.r.o., se sídlem Suchonice na základě těchto rozhodnutí:
č.j.: KUOK 84997/2007 ze dne 12. září 2007,
Spis.zn.:KÚOK/84997/2007/OŽPZ/7231,
č.j.: KUOK 17152/2009 ze dne 24. února 2009,
Spis.zn.:KÚOK/17152/2009/OŽPZ/7257 (Dodatek č. 1),
č.j.: KUOK 27639/2009 ze dne 19. března 2009,
Spis.zn.:KÚOK/27639/2009/OŽPZ/7257 (Dodatek č. 2),
č.j.: KUOK 76223/2011 ze dne 7. července 2011,
Spis.zn.:KÚOK/51815/2011/OŽPZ/755 (Dodatek č. 3).

Ad 2)
-

Na parcele č. 463/4 v k.ú. Suchonice je povolen provoz zařízení ke sběru,
výkupu a využívání odpadů dřeva společnosti M E V A P A C K s.r.o., se
sídlem Suchonice 25, po přechodu práv provozuje společnost Bergasto s.r.o.,
se sídlem Olomouc, Ztracená 254/6, na základě tohoto rozhodnutí:

č.j.: KUOK 109123/2008 ze dne 12. prosince 2008,
Spis.zn.:KÚOK/109123/2008/OŽPZ/7257.
Ad 3)
-

K parcele 110/2 (část haly), 463/3 (část pozemku), a 463/29 v k.ú. Suchonice
se vztahuje řízení vedené ve věci povolení provozu zařízení ke sběru, výkupu
a úpravě odpadů společnosti MEVIVASERVICE s.r.o., se sídlem Suchonice
25, Spis. zn.: KÚOK/6909/2020/OŽPZ/262,

-

K parcele 463/4 a 463/2 v k.ú. Suchonice se vztahuje řízení vedené ve věci
povolení provozu zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů společnosti
Bergasto s.r.o., se sídlem Olomouc, Ztracená 254/6, Spis. zn.:
KÚOK/114212/2019/OŽPZ/262.

Rozhodnutí uvedená v bodech Ad 1) a Ad 2) byla v anonymizované podobě zaslána
žadateli v příloze.
Informaci zpracoval:
Dne 2. 12. 2020, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 5
Počet listů/svazků příloh: 10

