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Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení souhlasu
k provozování zařízení k využívání odpadů a s jeho provozním řádem. podle § 14 odst. 1 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen "krajský úřad"), jako
věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předplsů, a podle § 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 č. H35/2001 Sb.") po
provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl,
takto: '

Podnikající fyzické osobě Petr Očenášek, IČO: 420 62 730{Petelínova 882/12~ 7,79 00 Olomouc -
Nová Ulice (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, dále jen "účastník řízenř') se uděluje souhlas
k provozování zařízení k využíváníodpadÍl a s jeho provozním řádem. podle § 1'4 odst. 1 zákona
č. 185/2001 Sb.

Zařízení pod názvem "Pískovna Bernartice nad Odrou - rekultivace", je umístěno na vymezené ploše
o 'výměře 44 200 m2 na pozemcích parc. č, 1060/38 (část), 1057;1, 1057/3 v k. Ú. Bernartice nad Odrou (dále
jen .zařízenř'),

Provozním řádem je "Provozní řád, Zařízení k využití odpadů, Provozovna: Pískovna Bernartice n.O.
- rekultivace", zpracovaný v červenci 2013 (dále jen ."provozní řád"), který je přílohou výrokové části tohoto
rozhodnutí. '

Udělení souhlasu k provozování zařízení a s jeho provozním řádem je vázáno v souladu s § 78 odst. 2
písmo a) zákona č. 185/2001 Sb., na následující podmínky: ,'.

1. Souhlas se uděluje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.8.20;1.8.
2. Zařízení bude provozováno v.souladu s provozním řádem.

,
Zavedli Jsme systém environménté!nmo řízení a auditu
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3. Příslušní pracovníci budou s provozním řádem prokazatelně seznámeni a tento provozní řád bude součástí
výbavy daného zařízení.

4. V rámci provozování zařízení bude nakládáno pouze s odpady uvedenými v provozním řádu zařízení.
5. Při nakládání s odpady v rámci provozu zařízení nebude ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo

poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními
předpisy.

6. Za suchého a větrného počasí bude prováděnozkrápění manipulačních a pojezdových ploch.
7. V případě vynesení nečistot na přilehlou komunikaci bude zajištěna neprodleně její očista.'
8. Veškeré změny související s provozem zařízení účastník řízení písemně ohlásí do 30 dna od provedené

změny krajskému úřadu.

Odůvodnění

Dne 11.6.2013 byla krajskému úřadu doručena žádost účastníka řízení o udělení souhlasu k provozování
zařízení k využívání odpadů a s jeho provozním řádem. Zařízením je rekultivace vytěženého prostoru vzniklého
po těžbě štérkopisků, jejímž cílem je vyplnění prostoru vhodnými inertními Odpady, úprava terénu do úrovně .
okolních pozemků a navrácení pozemků zemědělskému půdnfrnu fondu jako trvalý travní porost. Pro odpady
větších rozměrů bude zřízena mezideponie pro následnou granulometrickou úpravu. Drcení a třídění těchto
nad rozměrných odpadů bude probíhat dodavatelsky v terénně zapuštěném areálu zařízení. Celková kapacita
zařízení je 340 000 tun. Podmínkami Č. 6 a 7 byla stanovena technická a organizační opatření, která musí
účastník řízen! dodržovat, aby byly omezovány emise tuhých láteka sekundární prašnost.

Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona
Č. 185/2001 Sb. byl udělen na dobu určitou do 31.8.2018, což odpovídá zavedené správní praxi krajského
úřadu a vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí. Jedná se o nakládání s odpady, kdy je
žádoucí, aby souhlas byl udělen na dobu určitou, neboť nejméně po této době je vhodné, aby bylo
přezkoumáno, jak účastník řízení s odpady nakládá, přičemž se tak maže stát v rámci budoucího správního
řízení.

Pro nedostatky v podané žádosti byl účastník řízení vyzván k jejich odstranění přípisem Č. j. MSK 95668/2013
ze dne 3.7.2013. Usnesením krajského úřadu Č. j. MSK 95669/2013 ze dne 3.7.2013 bylo řízení přerušeno.
Žádost byla doplněna dne 12.8.2013. '

Krajský úřad vycházel při posuzování žádosti v řízení vedeném podle správního řádu mimo jiné z následujících
podkladů: .

živnostenského listu účastníka řízení, vydaného Magistrátem města Olomouce, odborem živnostenským, č.j.
SmOI/Živn/53/02565/2006/Ve dne 23.3.2006 .
závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje k provoznímu řádu' zařízení.
podle.§ 75 písmo a), b) a d) zákona č. 185/2001 Sb., čj. KHSMS 23903/2013iNj/HP' ze dne 2.8.2013,
rozhodnutí o dočasném využití území čj. ÚPSŘ/27085/2013 ze dne 17.4.2013, vydaného Městským úřadem
Nový Jičín, odborem územního plánování a stavebního řádu, , v

sdělení čj. ÚPSŘ/38184/2013 ze dne 27.5.2013 o nabYtí právní moci rozhodnutí čj. UPSR/27085/2013 ze
dne 17.4.2013, vydaného MěstSkým úřadem Nový Jičín, odborem územního plánování a stavebního řádu,
čestného prohlášení Ing. Petra Tolara a Zdeňky Tolarové ze dne 7.6.2013, ve kterém vyjadřují souhlas,
jako spoluvlastnici pozemků, s provozováním výše uvedeného zařízení,-
Bernartice nad Odrou - pískovna, hodnocení rizika, zpracovaného odborně způsobilou osobou Ing. Pavlem
Benkovičem v červnu 2012,
plánu rekultivace pískovna Bernartice nad Odrou, duben 2012,
žádosti a provoznfho řádu.
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Krajský úřad v průběhu vedeného správního řízení posoudil všechny předložené podkladya zařízení související
s činnostmi výše specifikovaného zařízení. Na základě uvedených skutečností shledal krajský úřad podkladové
materiály pro udělení souhlasu za dostatečné a rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno. Žádosti bylo
vyhověno v plném rozsahu,

Jedno vyhotovení schvalovaného provozního řádu je účastníku řízení zasíláno současně s tímto rozhodnutím,
Bude-Ii o to požádán, maže krajský úřad po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, kterým byl předmětný
provozní řád schválen, opatřit účastníkem řízení znovu předložené vyhotovení provozního řádu doložkou.

I .

osvědčující jeho schválení. .

Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve výši Kč 500,--položka Č, 122 písmo b) sazebníku správních poplatků
zákona č. 634/2004 Sb" o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byr uhrazen dne 27.8.2013.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího
krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dna 'ode dne doručení tohoto rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu)'.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jana Hellemannová
pověřená zastupováním funkce
vedoucí oddělení odpadového hospodářství

Příloha
Provozní řád, Zařízení k využití odpadů, Provozovna: Pískovna Bernartice n.O. - rekultivace

Rozdělovník
Účastník řízení
Petr Očenášek, Petelínova 882/12, 779 00 Olomouc - Nová Ulice

Na vědomí. ,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na bělidle 7, 702 00 Ostrava (bez
přílohy) .

'e' . 5'15 622 222
''''.' 595 622 126
Ti os 8x6bxsd

JC: 70890692 . Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5. - centrála Praha
orč. CZ70890692 Č. účtu. 1650676349/0800
úře. dni hodiny Po a St 9.00-'l7:00: Ut, Čt 9.00-14:30; Pá 9.0.0-13'00 _.J!IIfIII",
, . ff",

www.kr-moravskoslezsky.cz


