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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání 5. změny
integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Staříč“.

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „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 předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení
správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“)
rozhodl, že integrované povolení č.j. ŽPZ/3666/05/Kl ze dne 21.4.2005, ve znění pozdějších změn (dále
„integrované povolení“), vydané právnické osobě SKLADEKO, s.r.o., IČ 45194360 se sídlem Staříč 315, 739 43
Staříč (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), pro zařízení „Skládka odpadů Staříč“ podle § 13
odst. 3 zákona o integrované prevenci se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci mění
takto:
(1)
V části II. kapitole 3. výrokové části integrovaného povolení se nově vkládá podmínka č. 3.14.,
která zní:
„3.14. Souhlas k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související s rekultivací, zajištěním péče
o skládku po skončení jejího provozu a asanací v rámci stavby „Rekultivace skládky odpadů Staříč – 0, I., II.
etapa“ se uděluje za následujících podmínek:
1. Souhlas se uděluje do 30. 4. 2014.
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2. Provozovatel zařízení může vyčerpat z účtu, zřízeného pro účely ukládání peněžních prostředků
k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího
provozu (dále „vázaný účet“) vedeného u Československé obchodní banky, a.s. pod č. 220081527/0300
částku: 4.190.467,- Kč (slovy: čtyřimiliony stodevadesáttisíc čtyřistašedesátsedm korun českých),
3. Uvedené finanční prostředky budou čerpány za účelem úhrady realizace stavby „Rekultivace skládky
odpadů Staříč – 0, I., II. etapa“.
4. Krajskému úřadu bude k 1. 5. 2014 doručené písemné vyhodnocení čerpání prostředků z finanční
rezervy, jehož přílohou bude výpis z vázaného účtu.“
(2)
V části III. C výrokové části integrovaného povolení se poslední odrážka mění takto:

„- souhlas k čerpání z prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. “

Odůvodnění
Dne 17. 9. 2013 obdržel krajský úřad žádost od právnické osoby SKLADEKO, s.r.o., IČO 45194360 se sídlem
Staříč 315, 739 43 Staříč, (dále „provozovatel zařízení“) o vydání souhlasu s čerpáním prostředků z finanční
rezervy v souladu s § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, na práce související s rekultivací, zajištěním péče o skládku po skončení jejího
provozu a asanací v rámci stavby „Rekultivace skládky odpadů Staříč – 0, I., II. etapa“. Krajský úřad
po posouzení všech podkladů konstatoval, že předložený záměr nepředstavuje změnu, která by měla významné
nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí dle § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. Uvedenou
změnu v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto bylo dopisem čj: MSK
129685/2013 ze dne 23. 9. 2013 ze strany krajského úřadu zahájeno výše uvedené správní řízení. Provozovatel
zařízení převzal tento dopis prostřednictvím datové schránky dne 24. 9. 2013. Současně tímto dopisem krajský
úřad před vydáním rozhodnutí dal účastníkovi řízení, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, možnost vyjádřit
se k jeho podkladům. Této možnosti nebylo účastníkem řízení ve stanovené lhůtě využito.
Ve výrokové části (1) tohoto rozhodnutí byla doplněna podmínka do kapitoly 3. integrovaného povolení
stanovující za jakých podmínek je možno čerpat prostředky finanční rezervy. Tyto finanční prostředky budou
použity na úhradu realizované stavby „Rekultivace skládky odpadů Staříč – 0, I., II. etapa“. Pro tuto stavbu
bylo vydáno rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku, stavebního úřadu č.j. MMFM 46599/2013 ze dne
5. 8. 2013.
Provozovatel zařízení předložil výpis z účtu č. 220081527/0300 za období od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013
a faktury č. 2013007, 2013032, 2013026, 2013014, 2012067, 2013001, 2012066, 19/2012, 2012061, 2012053,
2012048, 2012041, 2012038, 2012027, 05/2012, 2012015. Dále byla předložena smlouva o dílo
č. 02/2012, č. 538, č.369, kopie stavebního deníku, prohlášení o shodě netkané textilie, geomembrány a těsnící
folie, kladečský plán izolační fólie, svářecí protokoly, zkušební protokoly extruzních svárů, zpráva o zkoušce
folie JUNIFOL. Tímto rozhodnutí je povoleno čerpat 100 % rozpočtových prostředků na provedení
rekultivačních prací výše uvedené stavby v souladu s § 11 odst. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
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o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Doba platnosti souhlasu byla omezena
vzhledem k již realizované stavbě, kdy budou pouze čerpány finanční prostředky z vázaného účtu. Výrokem (2)
je nahrazen souhlas s čerpáním § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Integrované povolení č.j. ŽPZ/3666/05/Kl ze dne 21.4.2005, ve znění pozdějších změn, bylo změněno
v částech uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení
beze změn. Změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích
pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 k zákonu o integrované prevenci popsaném
v integrovaném povolení.
Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované
prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena. Vydání tohoto rozhodnutí o změně
integrovaného
povolení
není
předmětem
poplatku
ve
smyslu
zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně
integrovaného povolení je činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího
krajského úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82
odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Včas podané odvolání má v souladu
s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné
(§ 82 odst. 1 správního řádu).

„otisk úředního razítka“

Ing. Silvie Součková, v.r.
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Koudelková

Rozdělovník
Účastník řízení:


SKLADEKO s.r.o., Staříč 315, 739 43 Staříč
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Na vědomí:




Obec Staříč, Chlebovická 315, 739 43 Staříč
Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana kraje, Mgr. Daniel Havlík, zde
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde




Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811,
738 01 Frýdek - Místek



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava



Městský úřad Frýdek-Místek, stavební úřad, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek




Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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