KRAJsKÝ ÚŘno JlHoMoRAVsrÉHo KRAJE

odbor životníhoprost edí
Žerotínovo náměstí 3,6ot 82 Brno
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Váš dopis zn.:
Ze dne:

Č.j.,
Sp.zn.:
Vy izuje:
Telefon:
Datum:

JMK 2909812078

S-JMK15287/201'8oŽp/zlv
Mgr.Zlevorová Vendula
54L 652 682
2O.OZ.2OI8

oznámení o zahájení správního ízeníve věci žádosti o vydání změny č. 5 integrovaného

povolení společnosti Sktádka Hraničky, spol. s r.o., pro za ízení,,Řízená skládka odpad S_oo3
Mutěnice-HraničkY", v k. ti. Mutěnice, o zve ejnění žádosti o vydání integrovaného povolení a
zaslání žádosti k vyjád ení
doručova né ve ejnou vyh láškou.

Krajskri ri ad Jihomoravského kraje (dále jen ,,krajsk1i ad") jako p íslušnsprávní ri ad dle
ust. 9 28 písm. e) a s 33 písm. a) zákona č. 76/2002 sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění,o integrovaném registru znečišťovánía o změně někter ch zákonrj (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ,,zákon o integrované prevenci"),
obdržel dne 29.oL.2oL8 žádost spotečnosti Sktádka Hraničky, spol. s r.o., Masarykova 2OO,
696 1L Mutěnice, lČ 25561405 (dále jen ,,provozovatel"), o vydání změny č. 6 integrovaného
povolení dle ust. 9 13 a $ tga zákona o integrované prevenci, pro za ízení,,Řízená sktádka odpad
s-oo3 Mutěnice-HraničkY", V k. . Mutěnice, v písemnéa elektronické podobě a dne L5.o2.2oL8
doplnění této žádosti.
Činnost za ízeníjeuvedena V p ítoze č. 1 zákona o integrované prevenci pod kategorií 5.4. Skládky,
které p ijímajívícenež L0 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu většínež25 000 t odpadu,
s v jimkou skládek inertního odpadu.

Krajsk, ri ad oznamuje v souladu s ust. 5 ql odst. 1 zákona č.5oo/2004 sb., správní ád, ve znění
pozdějšíchp edpisrj a s ust. 5 3 odst. 1 zákona o integrované prevenci, že dnem obdrženídoplněné
žádosti v elektronické podobě bylo zahájeno ízenío vydánízměny č. 6 integrovaného povolení.

Upozor ujeme na ta ustanovení zákona o integrované prevenci, kter mi je upraveno vydávání
vybran ch správních aktrj pod!e ostatních složkov ch právních p edpis v oblasti ochrany životního
prost edí a ochrany ve ejného zdraví V p ípadě, že je zahájeno ízenío vydání změny
i

ntegrovaného povolen

Krajskt ad

í.

oznamuje Ve smyslu ust.

s 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci

zve ejnění
stručnéhoshrnutí daj dle ust. s 4 odst. I písm. d) zákona o integrované prevenci na
informačnímsystému integrované prevence (www.mzp.czlippc) a na své rj ední desce na dobu
30 dnrj. Dále krajsk' ri ad upozor uje, že do žádosti je možnénahlížet,po izovat si z nich v pisy,
opisy, p ípadně kopie v ri ední dny (Po a St 8:00 - L7:00 hod.), pop ípadě po telefonické domluvě
i mimo tyto ední dny, na odboru životního prost edí, oddělení posuzování vlivrj na životní
prost edí, Krajského ri adu Jihomoravského kraje u Mgr. VenduIy Zlevorové (kl. 2682), kancelá
4154.

obec Mutěnice žádáme ve smyslu $ 8 odst' 2 zákona o integrované prevenci
ve
do 2 pracovních

lhůtě
dnů od obdrženítohoto dopisu o vyvěšení stručnéh-o .6.*i
,iá.in are ust. 9 4
odst' 1 písm. d) zákona o integrované prevenci (viz příloha tohoto
oznámení) na své úřednídesce
na dobu 30 dnů a zveřejněn í.informace o tom, kdy a kde je možné
do zaaostinar,rii"t, pořizovat si
z ní ýpisy, opisy, popřípadě kopie. Současně obec Mutěnice
žádáme o zaslání písemného
vyrozumění o dni vwěšení této informace na své úřednídesce Krajskému
úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životníhoprostředí.

českou informačníagenturu životníhoprostředí CEN|A žádáme ve
smyslu 9 11 odst. 1 zákona
o integrované prevenci o zpracování odborného wiádření k celé žádosti.
Dle ust. 9 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci můževe lhůtě
30 dní ode dne zveřejnění
každý zaslat své vyjádření k žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje, odioiu iivotního
prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.
Krajský úřad ve smyslu ust. 5 8 odst' 1 zákona o integrované prevenci
zasílá v příloze (na CD)
tohoto oznámení žádost všem známým účastníkům
řízeni, příslušným správním úřaaům a odborně
způsobiléosobě k vyjádření.
Příslušnésprávní úřady zašlou v souladu s ust. 9 9 odst. 1 zákona
o integrované prevenci krajskému
ú.řadu neipozděii do 30 dnů-od obdrženížádosti své vyjádření,
které musí obsahovat zejména
zhodnocení návrhu závázných podmínek k provozu zařízení, popřípadě
návrh dalších závazných
podmínek, které navrhuje zahrnout do změny č' 6 integrovaného povolení'

Dalšísubjekty se mohou jako účastníciřízenípřihlásit do 8 dnů
od zveřejnění stručnéhoshrnutí
údajůze žádosti v souladu s ust. s 7 odst' 1 písm' e) zákona o integrované
prevenci.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě krajský úřad nebude přihlížet
v souladu s ust. $ 9 odst. 4 zákona
o integrované prevenci.

Záměr byl posouzen podle zákona č,. tool2oot Sb., o posuzování
vlivů na životníprostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životníprostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o posuzování
vlivů na životníprostieáí..} a toto
řízenípodle zákona o integrované prevenci je proto navazujícím
řízením ve smyslu ust. $ 3
písm. g) zákona o posuzování vlivů na životnÍ prostředí'
Krajský úřad jako příslušnýsprávní orgán k vedení navazujícího
řízení dle ust. $ 9b odst' 1 zákona
o posuzování vlivů na životníprostředí dále zveřejňuje:
a) Text stručnéhoshrnutí údajůdle ust. $ 4 odst' 1 písm.
d) zákona o integrované prevenci
je zveřejněn společně s tímto oznámením
o zahájení řízení.Do žádosti o vydá;í-in;;rovaného
povolení je možnénahlížet,pořizovat si z ní
ýpisy, opisy, případně kopie v úiednídny
(Po a St 8:00 _ I7:oO hod'), popřípadě po telefonické
domluvě i mimo tyto ,iieJni any, na
odboru životníhoprostředí, oddělení posuzování vlivů na životníprostřejí,
rra'jského úradu
Jihomoravského kraje u Mgr. Venduly Zlevoro vé (kl. 2682), kancelář
4154.
b) Předmětem tohoto navazujícího řízení je vydání změny č'
6 integrovaného povolení dle'
ust. 5 13 a 5 19a zákona o integrované prevenci.

c) Pro záměr, který je předmětem navazujícíhořízení, vydalo Ministerstvo
životníhoprostředí dle
ust. 5 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životníprostředí
dne' 13.07.2005
pod č' j. 560/1652/05-Ro/5L77 /oPVll05 souhlasné závazné
stanovisko a dne 30.05.2017
pod č.j. 1161/560h7, 34631/ENV/17 souhlasné závazné
stanovisko kověření souladu na
základě článku ll bodu 1. přechodných ustanovení zákona č' 39/2015
Sb.

Dokumenty po ízenév prriběhu procesu

https://portal.cenia.czleiasea/detail/ElA OV701-5
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Ve smyslu ust. 9 gc odst. 1zákona o posuzovánívlivťr na životníprost edí mrjže ve ejnost
uplatnit p ipomínky ke shora uvedenému záměru neipozděii do 30 dnrj ode dne zve ejnění
této informace, jinak ke stanovisk m a námitkám rÍčastníkízenípodan' m po této th tě
nebude p ihlédnuto. Ve ejností se dle ust. s 3 písm. h) zákona o posuzování vliv na
životníprost edí rozumíjedna nebo více osob.

Pokud se podáním písemnéhooznámení p ihlásí správnímu orgánu, kter navazujícíízení
vede, do 30 dnrj od dne zve ejnění informací podle ust. $ 9b odst. 1 zákona o posuzovánívlivrj
na životníprostedí, stává se ričastníkemnavazujícího ízenítéž
a) obec dotčená záměrem, nebo
b) dotčená ve ejnost uvedená v ust. s 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivrj na životní
prost edí.

Dle ust. s 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivrj na Životní prost edí se navazujícíízenívždy
považuje za ízenís velkym počtem rjčastníkrjpodle správního ádu. Pro ízenís velkym
počtem rjčastníkrijsou podmínky doručovánípísemnostíve správním ízeníupraveny zejména
v ust. 9 u+ správního ádu.

Ve ejnost mrjže nahlížet do podkladrj rozhodnutí a vedeného spisu, po izovat si z nich v pisy,
opisy, p ípadně kopie v ri ední dny (Po a St 8:00 - 17:00 hod.), pop ípadě po teIefonické domluvě
i mimo tyto r] ední dny, na odboru životního prost edí, oddělení posuzování vlivrj na životní
prost edí, Krajského ri adu Jihomoravského kraje u Mgr. Venduly Zlevorové (kl. 2682), kancelá
4154.

Dotčen mi orgány v p edmětném ízeníjsou:
dle ust. 5 8 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci:

o
o
o
o

Krajskri

ad Jihomoravského kraje, odbor životníhoprost edí, Žerotínovo nám. 3, 60]. 82 Brno

Městsk ri ad Hodonín, odbor životníhoprost edí, Národnít ída 25,695 35 Hodonín
Česká inspekce životníhoprost edí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova L4,6L4 00 Brno

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Je ábkova 4, 602 00 Brno,
zemnípracoviště Hodonín, Plucárna ].a, 695 26 Hodonín

V korespondenci uvádějte naši spisovou značku.

rraiskl u acl 'lihornmravského kraie
odbor Živcrtního prostredÍ
Žbrotínovo nám. 3
601 8? Brno
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Ji íÉájek

vedoucí oddělení posuzován
na životníprost edí

í vliv

P ílohy

o

Stručnéshrnutí žádosti podle 5 4 odst. 1 písm. d) zákona (pouze pro zve ejnění, obdržíobec
Mutěnice a Jihomoravskri kraj)

o

Žádost a p ílohy v elektronické podobě

-

]-x CD

Rozdělovník

Účastníci ízení:

o Skládka Hraničky, spol. s r.o., Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
o Jihomoravskri kraj, Žerotínovo nám. 3, 60]. 82 Brno
. obec Mutěnice, Masarykova 200,696 ].L Mutěnice
o Povodí Moravy, s.p., D eva ská ].]., 63L75 Brno

(bez

p íloh) _ Ds

(obec Mutěnice a Jihomoravsky kraj obdržíozn mení ve 2 vyhotoveních včetně stručnéhoshrnutí
dle ust. 5 4 odst. L písm. d) z kona o integrované prevenci se ž dostí o zve ejnění na své ední
desce, o zp ístupnění ž dosti k nahlížení,o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na (l ední desce.
V p ípadě Jihomoravského kraje se téžjedn o doručeníve ejnou vyhl škou.)

P íslušnésprávníri ady (dotčenéorgány):

o Krajsk, ad Jihomoravského kraje, odbor životníhoprost edí, Žerotínovo nám. 3, 60]. 82 Brno
o Městsk' ri ad Hodonín, odbor životníhoprost edí, Národnít ída 25,695 35 Hodonín
o Česká inspekce životníhoprost edí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova L4,61'4 00 Brno
o Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Je ábkova 4, 602 00 Brno,
zemnípracoviště Hodonín, Plucárna

.
o

Ministerstvo životníhoprost edí, Vršovická 65, ].00 10 Praha ].0-Vršovice
Ministerstvo životníhoprost edí, odbor

odborně zprisobilá osoba

o

].a, 695 26 Hodonín

v

konu státnísprávy Vll, Mezírka ]-, 602 00 Brno

:

cENlA, česká informačníagentura životníhoprost edí, Vršovická L442/65, 100 10 Praha 10

Na vědomí (bez

o Městsk'

p íloh):

ad Hodonín, obecn

stavební ad, HorníValy 2,695

01 Hodonín

Potvrzení o zve ejnění (provedou pouze obec Mutěnice a Jihomoravsk' kraj}
Vyvěšeno na ri ednídesce dne:
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okres HodonÍn

