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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“), jako orgán kraje v přenesené působnosti podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g)
zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný
orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

žádá o vyjádření
ve věci vydání povolení provozu § 11 odst. 2 písm. d) zákona, kterým je „Mobilní tryskač“
(mobilní) tlakové tryskací zařízení typu TORBO M 120 S, v. č. 20FE405, r. v. 2020, výrobce
Engineering Keizers GmbH, Německo, dodavatel HBStav s.r.o., Mukařov.
provozovna:
jedná se o přemístitelné zařízení, které bude primárně umístěno na adrese: Hlavní 4,
790 84 Mikulovice, na pozemku p. č. st. 493 a 861 k. ú. Mikulovice u Jeseníka, jinak
může být provozováno na různých lokalitách v rámci Olomouckého kraje.
Správní řízení dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona bylo krajským úřadem zahájeno dnem doručení
žádosti 23. 2. 2021 pod č. j.: KUOK 24469/2021 na základě doručení podání společnosti:
Slezské kamenolomy a.s., IČ 08300283, se sídlem Hlavní 4, 790 84 Mikulovice (dále také
„žadatel“).
Předmětem činnosti žadatele bude provoz zařízení určeného výhradně pro úpravu povrchů
z přírodního a umělého kamene, železných a neželezných kovů, dřeva, betonu, cihel apod.
materiálů, pomocí technologie tzv. tryskání. Tryskání se provádí za vlhka směsí abraziva
(křemičitý písek o zrnitosti do 2 mm) a vody. K tomu účelu má sloužit (mobilní) tlakové tryskací
zařízení typu TORBO M 120 S, v. č. 20FE405, r. v. 2020, výrobce Engineering Keizers GmbH,
Německo, dodavatel HBStav s.r.o., Mukařov. Zařízení je složeno z jednokomorového
tryskacího kotle (tj. nádrže v. č. 2077K) na abrazivo o objemu 120 litrů dále zařízení pro připojení
tlakového vzduchu, přívodu a přepadu vody, manometrů pro měření tlaku, regulačních ventilů
vody a vzduchu, nastavení tryskacího tlaku, napojení dálkového ovládání, vodní pumpy
(čerpadla), hadice zakončené tryskací pistolí s rukojetí a tryskou (dýzou). Tlakový vzduch nutný
pro provoz tryskacího zařízení bude v provozovně Mikulovice dodáván z kompresoru typu ORL
37 AX, v. č. 5499, rok výroby 2007, výrobce ORLÍKKOMPRESORY.

Z hlediska zákona se jde o provoz vyjmenovaného zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu
pod kódem 4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou
projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití
lázní. Jedná se o přemístitelné zařízení, které může být provozováno v různých lokalitách
v rámci Olomouckého kraje s tím, že primárně má být umístěno a provozováno v lokalitě Hlavní
4, 790 84 Mikulovice, na pozemku p. č. st. 493 a 861 k. ú. Mikulovice u Jeseníka.
Přestože se jedná o přemístitelné zařízení, přihlédl krajský úřad k faktu, že bude převážnou
část provozu lokalizován na adrese Hlavní 4, 790 84 Mikulovice, na pozemku p. č. st. 493
a 861 k. ú. Mikulovice u Jeseníka, proto žádá o vyjádření další dotčené osoby, které se cítí
být předmětným provozem zařízení přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech.
Další dostupné informace o tomto řízení jsou k dispozici na adrese Jeremenkova 40b, 779 00
Olomouc. Na téže adrese v kanceláři č. 613 se můžete po předchozí domluvě seznámit se
spisovou dokumentací (podklady pro vydání rozhodnutí) a informovat se o probíhajícím správním
řízení ve výše uvedené věci.

(otisk úředního razítka)
Mgr. Tomáš Šrom
vedoucího oddělení ochrany životního prostředí
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Doručení:
Podle ustanovení § 25 správního řádu je tato žádost o vyjádření oznamována veřejnou
vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu
15 dnů na úřední desce. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
KÚOK žádá Obecní úřad Mikulovice o vyvěšení této žádosti na místě k tomu určeném
(úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání
potvrzení o vyvěšení zpět na KÚOK.

………………………………………

………………………………………..

vyvěšeno / den, měsíc, rok, podpis a razítko

sejmuto / den, měsíc, rok, podpis a razítko

Ostatním účastníkům řízení se tato žádost doručuje veřejnou vyhláškou. Doručení bude
provedeno vyvěšením opatření na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje,
úřední desce Obecního úřadu Mikulovice. Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních
deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena na úřední
desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Patnáctý den po vyvěšení se opatření považuje
za doručené.
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Tato žádost o vyjádření se zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup
na elektronické úřední desce na webových stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz,
Obce Mikulovice www.mikulovice.cz.
 Krajský úřad Olomouckého kraje – úřední deska (se žádostí o bezodkladné vyvěšení
této žádosti o vyjádření na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačenými údaji o jejím
vyvěšení a sejmutí)
 Obecní úřad Mikulovice - úřední deska (se žádostí o bezodkladné vyvěšení této žádosti
o vyjádření na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a poté navrácení zpět na KÚOK s vyznačenými údaji
o jejím vyvěšení a sejmutí)

Rozdělovník:
- Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice u Jeseníku

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Věra Popelková
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