Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 26. 6. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1. zda Obalovna v Lipníku nad Bečvou nepřekračuje denní limity.
2. zda u téhož subjektu nebyly dokonce překročeny i roční limity od spuštění
provozu.
3. Myslíte si, že je v pořádku, aby zápach obtěžoval i o víkendu? Sdělte mi, zda má
Obalovna povolený provoz o víkendu.
Poskytnutá informace:
K Vašim dotazům Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) opětovně (v případě odrážek č. 1 a 2)
uvádí:
1. Dle aktuálně platného povolení provozu vydaného krajským úřadem dle
znění § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
v platném znění (dále jen „zákon“) ze dne 12. 3. 2020, Č. j.: KUOK
34075/2020, Spis. zn.: KÚOK/132041/2019/OŽPZ/7237 není pro provoz
zdroje znečišťování ovzduší Obalovna Lipník nad Bečvou stanovena hodnota
denního limitu pro výrobu živičných směsí. Vzhledem k této skutečnosti je
tedy ani nemůže být překračována.
2. Hodnota maximální roční výroby je pro výše uvedený zdroj stanovena na 140
000 tun. Dle informací dostupných krajskému úřadu z Integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností, který slouží mimo jiné pro ohlašování
souhrnné provozní evidence - nebyla hodnota roční výroby od roku 2017
překročena.
3. Obalovna Lipník má ve výše uvedeném rozhodnutí stanovenu mimo jiné
podmínku provozu: „Při provozu obalovny nesmí být překročeny následující
parametry max. hodinový výkon 160 t/hod vyrobené směsi, maximální roční
výroba 140 000 tun. Zařízení bude provozováno pouze v pracovních dnech s
výjimkou případů dodávek pro veřejně prospěšné stavby dle § 2 odst. 1 písm.
l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů“.
Pozn: Dle veřejně dostupných informací dochází v současné době ve městě Lipník
nad Bečvou ke 2 stavebním akcím se vztahem k manipulaci se živičnými povrchy –
ulice U Chmelnice a ulice K Nadsklepí.
Informaci zpracoval:
Dne 30. 6. 2021, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

