
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc 
Č. j.: KUOK 21205/2021 
Spis. zn.: KÚOK/125018/2020/OŽPZ/7120    
Vyřizuje: Mgr. Dan Vojtěch 
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E-mail: d.vojtech@olkraj.cz 
Datová schránka: qiabfmf 
Počet listů: 3                                  
Počet příloh: 1    
Počet svazků příloh: 1 

V Olomouci dne 12. 2. 2021 
 
 

 

ROZHODNUTÍ 

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 (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný orgán výkonu 
státní správy na úseku odpadového hospodářství dle ustanovení § 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 odpadech“) uděluje subjektu: 
 
obchodní firma: Petr Očenášek 
se sídlem:  Petelinova 882/12, 779 00 Olomouc 
IČ:   42062730 
 (dále též „žadatel“) 
 

souhlas 
ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

 

I. k provozování zařízení k využívání odpadů „Rekultivační závod Držovice“ na 
pozemcích parc. č. 189/1, 189/3, 189/4, 190/3, 190/4, 216/1, 216/2, 216/3 a 886/2 
v k. ú. Držovice na Moravě, identifikační číslo zařízení IČZ: CZM00693 (dále též 
„zařízení“), 

II. s provozním řádem zařízení schváleným dne 12. 2. 2021.   
   

Souhlas se uděluje na dobu do 31. 12. 2023 a je vázán plněním následujících podmínek: 

1) Zařízení bude provozováno v rozsahu a způsobem stanoveným v provozním řádu 
zařízení, který byl schválen krajským úřadem tímto rozhodnutím. 

2) Příslušní pracovníci budou s provozním řádem, který byl schválen tímto rozhodnutím 
prokazatelně seznámeni.  

3) Zařízení je nutno provozovat tak, aby nedocházelo k poškozování jednotlivých složek 
životního prostředí a zdraví lidí, ke znečišťování přístupových cest a okolí zařízení 
odpady ani jinými materiály (odpady budou zabezpečeny před znehodnocením, 
odcizením a únikem; dopravní technika bude udržována v takovém stavu a čistotě, aby 
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nedocházelo k znečišťování přístupových tras, v případě zvýšené prašnosti pak budou 
přístupové cesty a manipulační plochy skrápěny, v případě znečištění přístupových 
cest budou tyto cesty bezodkladně očištěny). 

4) Zařízení bude provozováno v souladu s projektovou dokumentací rekultivace 
dobývacího prostoru Držovice, která byla schválena příslušným stavebním úřadem 
(Obvodní báňský úřad Brno, resp. Obvodní bánský úřad pro území krajů 
Moravskoslezského a Olomouckého) a dle rozhodnutí tohoto úřadu. 

5) V zařízení budou využívány pouze druhy odpadů stanovené k tomuto účelu provozním 
řádem zařízení. 

6) Odpady katalogových čísel „17 01 01 Beton“, „17 01 02 Cihly“, „17 01 03 Tašky a 
keramické výrobky“, „17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06“ a „10 09 08 Licí forma a jádra 
použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07“ budou v zařízení využívány pouze 
upravené na vhodnou kusovitost, a to s ohledem na sedání a výslednou stabilitu 
navážky. Vlastní úprava (strojní drcení a třídění) nebude v zařízení prováděna. 

7) Obsahy škodlivin v sušině přijímaných odpadů a výsledky ekotoxikologických testů 
odpadů využívaných v zařízení nesmějí překročit limitní hodnoty ukazatelů 
stanovených v příloze č.10 vyhl. č. 294/2005 Sb., a to dle podmínek uvedených 
v provozním řádu zařízení.  

8) Kontrola dokladů o odběrech vzorků odpadu a výsledků jejich analýz bude prováděna 
zvlášť pro každý druh odpadu přijímaný do zařízení. 

9) Nebude docházet k ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich 
přijetí či využití v zařízení. 

10) Dokumenty dokladující kvalitu odpadů přijatých do zařízení (zejména základní popis 
odpadu, protokoly o odběru vzorků a vlastnostech odpadu) budou archivovány po 
celou dobu provozu zařízení, minimálně však 5 let. 

11) Žadatel bude oznamovat krajskému úřadu písemnou formou změny organizační, 
majetkoprávní, změny adres, názvu nebo oprávněné osoby, a to do 15 dnů 
od provedení příslušné změny, stejně tak bude oznamovat veškeré další změny, 
týkající se provozu zařízení a v případě změny podmínek, za kterých byl tento souhlas 
udělen (i legislativních), požádá krajský úřad o změnu tohoto rozhodnutí. 

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: žadatel 

Odůvodnění 

Krajský úřad zahájil správní řízení ve věci rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování 
zařízení k využívání odpadů „Rekultivační závod Držovice“ na pozemcích parc. č. 189/1, 
189/3, 189/4, 190/3, 190/4, 216/1, 216/2, 216/3 a 886/2 v k. ú. Držovice na Moravě 
(identifikační číslo zařízení: CZM00693) a s jeho provozním řádem ve smyslu § 14 odst. 1 
zákona o odpadech na základě žádosti fyzické osoby oprávněné k podnikání - Petr 
Očenášek, Petelinova 882/12, 779 00 Olomouc, IČ: 42062730, která byla doručena 
krajskému úřadu dne 23. 11. 2020 pod č. j.: KUOK 125018/2020. 

Krajský úřad oznámil zahájení správního řízení v této věci všem známým účastníkům 
řízení (žadatel a obec Držovice, SNP 71/37, 796 07  Držovice, IČ: 75082144) dopisem 
č. j.: KUOK 128332/2020 ze dne 2. 12. 2020, přičemž současně vyzval účastníky řízení 
k uplatnění případných návrhů, důkazů a připomínek k tomuto řízení, a to ve lhůtě 
stanovené samostatným usnesením č. j.: KUOK 128333/2020 ze dne 2. 12. 2020. 
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Krajský úřad přitom toto správní řízení vede dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 
neboť k 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. (dále jen „nový 
zákon o odpadech“), který v § 153 odst. 1 stanoví, že řízení zahájená podle zákona 
o odpadech (č. 185/2001 Sb.), která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí 
účinnosti nového zákona o odpadech, se dokončí podle zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb. ve znění účinném přede dnem nebytí účinnosti nového zákona 
o odpadech. 

Dne 9. 12. 2020 byl krajskému úřadu doručen dopis obce Držovice č. j.: OU/804/2020 
nazvaný „návrhy, důkazy a připomínky“. Obec Držovice v tomto dopise uvádí (kráceno), že 
umístění a provozování předmětného zařízení v navrženém rozsahu je v rozporu 
s platným územním plánem obce Držovice, když dotčené pozemky jsou zařazeny 
v plochách „Z – sídelní zelen“. Obec Držovice uvádí, že má podezření, že v dobývacím 
prostoru dochází nejen k využívání odpadů k rekultivaci dobývacího prostoru, ale také 
k drcení a následnému odvozu materiálu mimo toto zařízení, čímž dochází mj. k navýšení 
dopravy. Obec také upozornuje, že pozemky parc. č. 216/2, 216/3 a 189/3 v k. ú. Držovice 
na Moravě mají dle Katastru nemovitostí stanoven způsob využití jako orná půda. 
S ohledem na výše uvedené obec uvádí, že ukládání odpadů (zejména zeminy) je možné, 
ovšem nesouhlasí s druhotným využíváním odpadů (ve smyslu jejich úpravy a předávání 
k externímu využití), a požaduje také omezení provozní doby zařízení na pracovní dny od 
6:00 do 17:00 hodin. 

Na základě výše uvedeného dopisu obce Držovice se krajský úřad obrátil dopisem č. j.: 
KUOK 133766/2020 ze dne 15. 12. 2020 na Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava, IČ: 00025844 
(dále jen „OBU“), coby příslušný bánský úřad ve věci povolování činnosti v dobývacích 
prostorech, s dotazy týkajícími se námytek obce Držovice, tedy, zda byly dotčené 
pozemky vedené jako orná půda řádně vynaty ze zemědělského půdního fondu, zda je 
možné bez dalšího provádět v dobývacím prostoru činnosti nesouvisející s rekultivací 
(např. recyklace stavebních odpadů) a zda je za účelem případného provozu recyklačních 
linek (drtiče, třídiče) nutné měnit stávající rozhodnutí obvodního bánského úřadu, popř. 
zda tyto činnosti může schválit obecný stavební úřad. 

Na dotazy krajského úřadu odpověděl OBU dopisem č. j. SBS 49147/2020/OBU-05 ze dne 
11. 1. 2021. OBU v tomto dopise sděluje, že v dobývacím prostoru Držovice je prováděna 
hornická činnost (dále jen „HČ“) povolená OBÚ na základě rozhodnutí, ze dne 24. 5. 2012, 
kterým byla pod č. j. SBS/05836/2012/OBÚ-05/l/469/Ing.Ka/13 povolena HČ pod názvem - 
likvidace důlního díla - hliniště v dobývacím prostoru Držovice evid. č. 7 0343, na 
pozemcích parc. č. 189/1, 189/3, 189/4, 190/3, 190/4, 194/1, 194/2, 216/1, 216/2, 216/3 
a 886/2 v k.ú. Držovice na Moravě. V souladu s podmínkou rozhodnutí je HČ prováděna 
podle dokumentace „Plán likvidace důlního díla - hliniště v dobývacím prostoru Držovice 
evid. č. 7 0343“, kterou schválil závodní lomu Ing. Robert Vančura. Dále OBU sděluje, že 
v řízeních v předmětné věci byly doloženy doklady o vynětí pozemků vedených jako orná 
půda, přičemž se jedná o souhlas k odnětí ze zemědělského půdního fondu vydaný 
Městským úřadem v Prostějově dne 2. 11. 1999 pod zn. ŽP/148/1440/99-Kou (pozemek 
parc. č. 189/3 v k. ú. Držovice na Moravě) a rozhodnutí ONV Prostějov zn. VLHZ 
3183/1975-Vok ze dne 13. 10. 1975 (pozemky parc. č. 216/2, 216/3 v k. ú. Držovice na 
Moravě). OBU dále konstatuje, že HČ povoluje rozhodnutím vydaným ve správním řízení 
nebo za podmínek definovaných vyhláškou č. 104/1988 Sb. bere na vědomí její změnu. 
Závěrem OBU uvádí, že k povolení HČ v dobývacím prostoru je příslušný pouze OBU 
(nikoliv obecný stavební úřad), když dle § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je stanovení 
a změna dobývacího prostoru rozhodnutím o změně využití území v rozsahu jeho 
vymezení na povrchu. 
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Dne 27. 1. 2018 obdržel krajský úřad pod č. j.: KUOK 12186/2021 od žadatele dopis, 
kterým žádá o úpravu žádosti (zúžení jejího rozsahu) ve smyslu vyjmutí úpravy odpadů 
(drcení a třídění) z činností, které jsou uvedeny v provozním řádu zařízení. Žadatel uvádí, 
že na základě nesouhlasu obce nebudou tyto činnosti v zařízení prováděny. Současně 
žadatel tímto podáním předložil provozní řád, v jehož textu jsou odstraněny části týkající 
se úpravy odpadů drcením a tříděním. Také provozní doba je upravena v souladu 
s požadavkem obce Držovice, tj. ve dnech od pondělí do pátku 6:30 až 15:00 s tím, že 
jednorázově lze provozní dobu upravit, vždy však nejdéle do 20:00. 

Vzhledem k tomu, že sdělením OBU a úpravou rozsahu žádosti, resp. provozního řádu 
zařízení, fakticky došlo k vypořádání připomínek, resp. námitek obce Držovice a krajský 
úřad tak shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, oznámil 
toto krajský úřad všem známým účastníkům řízení dopisem č. j.: KUOK 14679/2021 ze 
dne 3. 2. 2021 a dal jim možnost se s těmito podklady seznámit. Tohoto práva nevyužil 
žádný účastník řízení, a proto krajský úřad přistoupil k vydání tohoto rozhodnutí. 

Krajský úřad při hodnocení žádosti, jak je uvedeno výše, vycházel zejména z těchto 
podkladů: 

- vlastní žádost ze dne 23. 11. 2020 č. j.: KUOK , 
- návrh provozního řádu zařízení, 
- kopie živnostenského listu pro nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

vydaného žadateli  Magistrátem města Olomouce dne 23. 3. 2006 pod č. j.: 
SmOl/Živn/53/02565/2006/Ve, 

- kopie rozhodnutí obvodního bánského úřadu pro území krajů 
Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 24. 5. 2012, vydaného pod č. j.: 
SBS/05836/2012/OBU-05/1/469/Ing.Ka/13, kterým se povoluje likvidace 
důlního díla – hliniště v dobývacím prostoru Držovice, 

- dopis s námitkami obce Držovice č. j.: OU/804/2020 ze dne 9. 12. 2020, 
- souhlasy s provozováním předmětného zařízení spoluvlastníků dotčených 

pozemků Ing. Petra Tolara a Zdenky Tolarové ze dne 20. 11. 2020, 
- sdělení Obvodního bánského úřadu značka SBS 49147/2020/OBU-05 ze dne 

11. 1. 2021, kterým odpovídá na žádost krajského úřadu o vyjádření, 
- kopie souhlasného vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje 

se sídlem v Olomouci, územního pracoviště Prostějov k provoznímu řádu 
zařízení č. j.: KHSOC/42761/2020/PV/HP ze dne 30. 10. 2020. 

Na základě posouzení kompletnosti a správnosti předloženého materiálu dle zákona 
o odpadech a jeho prováděcích předpisů rozhodl krajský úřad tak, jak je ve výroku tohoto 
rozhodnutí uvedeno, přičemž souhlas omezil s ohledem na přechodné ustanovení 
uvedené v § 153 odst. 2 nového zákona o odpadech, na dobu, po kterou je možné 
zařízení k využívání odpadů dle citovaného ustanovení provozovat, tedy na dobu tří let od 
nabytí účinnosti nového zákona o odpadech (1. 1. 2021), tj. do 31. 12. 2023. 

Základní podmínky provozu zařízení vyplývající ze zákona o odpadech, jeho prováděcích 
právních předpisů a dalších zvláštních právních předpisů dotýkajících se provozu 
předmětného zařízení zapracoval krajský úřad do podmínek, na které je tento souhlas 
v souladu s § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech vázán. 

Jeden výtisk provozního řádu zařízení bude archivován na krajském úřadě. 

Správní poplatek dle položky č. 122 písm. b) sazebníku správních poplatků zákona  
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne 
9. 12. 2020. 
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Upozorňujeme, že tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí nebo vyjádření příslušných 
orgánů státní správy dle jiných právních předpisů. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním 
u Krajského úřadu Olomouckého kraje 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) 
 
 
 
 Mgr. Tomáš Šrom 
 vedoucí oddělení ochrany životního prostředí  
 odboru životního prostředí a zemědělství 
 Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 
 
Obdrží do datové schránky (+ příloha: provozní řád zařízení): 
 

- Petr Očenášek, Petelinova 882/12, 779 00 Olomouc 

- Obec Držovice, SNP 71/37, 796 07  Držovice 
 
 

 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Dan Vojtěch 
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