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ROZHODNUTí

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný
správní orgán dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřfzenř}, ve znění pozdějších
předpisů, dle § 78 odst. 2 písmo a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), dle § 67-69 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

fyzické osobě oprávněné k podnikání
bydliště
IČO
dat. nar.

Petr Očenášek
Petelinova 882/12, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
42062730
26.11.1969

I.

uděluje souhlas
dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech

k provozování zařízení k využívání odpadů (R11 - využití odpadů získaných některým
ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10), s umístěním zařízení na pozemcích p. č.
5196/9, 2869/1, 2869/6, 3115/75, 3115/74 k. ú. Boskovice, dobývací prostor Boskovice II,
ev. Č. 7 1110:

"Rekultivační závod Boskovice, IČZ: CZB00989, ZÚJ: 581372"

a

s provozním řádem zařízení k využívání odpadů: "PROVOZNí ŘÁD ZAŘíZENí NA VYUŽITí
ODPADŮ (Rekultivační závod Boskovice)",

za podmínek:

1) V provozním řádu zařízení lze bez souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí, měnit pouze údaje dle bodu Č. 5.1 (a to jen: významná tel. čísla, údaje
o sídlech příslušných dohlížecích orgánů) přílohy Č. 1 vyhlášky MŽP Č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů ..
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2) V zařízení k využívání odpadů nebudou využívány výrobky vyrobené z odpadů.

II. Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů a souhlas s provozním řádem tohoto
zařízení je vydáván na dobu určitou, a to s dobou platnosti od 01.05.2017 do 01.05.2022.

Odůvodnění

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životní prostředí obdržel žádost fyzické osoby
oprávněné k podnikání pana Petra Očenáška, Petelinova 882/13, 779 00 Olomouc - Nová Ulice,
IČO42062 730, dat. nar. 26.11.1969, o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů
(R11 - využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením Rl až RlO) a
souhlasu s jeho provozním řádem dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") s umístěním
zařízení na pozemcích p. č. 5196/9, 2869/1, 2869/6, 3115/75, 3115/74 k. ú. Boskovice, dobývací
proštor Boskovice II, ev. Č. 7 1110.

Jedná se o stávající zařízení, které bylo provozováno na základě rozhodnutí Č. j. JMK 160693/2010
Sp. zn. S-JMK 160693/2010 OŽP/Jar vyhotovené dne 08.08.2011, kterým byl udělen souhlas
k provozování zařízení k využívání odpadů (R10 - aplikace do půdy, která je přínosem
pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii) a souhlasu s jeho provozním řádem dle § 14 odst. 1 zákona
o odpadech se stanovenou dobou platnosti do 30.04.2017 (ve znění rozhodnutí Č. j, JMK
177807/2016 Sp. zn. S-JMK 176490/2016 OŽP/Jar vyhotovené dne 06.12.2016, rozhodnutí Č. j. JMK
128426/2016 Sp. zn. 128296/2016 OŽP/Jar vyhotovené dne 23.08.2015). V rámci rekultivace
dobývacího prostoru jsou využívány odpady charakteru zemin a vybraných stavebních a
demoličních odpadů. Zařízení bylo přiděleno identifikační číslo zařízení: CZB00989.
V souladu s platnou vyhláškou MŽP Č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky Č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhl. Č. 294/2005 Sb.") došlo k novému zatřídění
zařízení k využívání odpadů, ve kterém jsou využívány odpady na povrchu terénu, ze způsobu
využívání R10 na Rl1.



Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí prověřil předložené podklady a
shledal, že nakládání s odpady ve smyslu provozování zařízení k využívání odpadů, je v souladu
s právními předpisy stanovenými na úseku odpadového hospodářství, proto správní orgán rozhodl
tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu
životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník
dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. František Havíř v.r.
vedoucí odboru
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Za správnost vyhotovení: Ing. Marcela Jarešová ! ft.<11f

Příloha:
provozní řád: "PROVOZNí ŘÁD ZAŘíZENí NA VYUŽITí ODPADŮ (Rekultivační závod
Boskovice)"


