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Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor zemědělství a životního prostředí
jeremenkova 40 a
772 00 Olomouc

L

Věc: Průvodní dopis k petici proti výstavbě Logistického odpadového centra
Bergasto v obci Suchonice
Krajský úřad Olomouckého kraje zveřejnil na úřední desce Oznámení o zahájení
zjišťovacího řIzení záměru ,,Logistické odpadové centrum Bergasto Suchonice,
optimalizace provozu" v katastrálním území Suchonice.
Občané obce Suchonice a přilehlých obcí projevili svůj nesouhlas a prostřednictvím
Petice proti výstavbě Logistického centra Bergasto v obci Suchonice protestují proti
výše uvedenému záměru.
l přes složitou současnou situaci se nám podařilo shromáždit 536 podpisů. V příloze
Vám předáváme text petice, který obsahuje důvody nesouhlasu s výše uvedeným
záměrem a požadavky signatářů této petice, 33 podpisových archů s 536
(pětistytřicetišesti) podpisy občanů. Jedná se o převážně o občany dotčených obci
Suchonice, Přestavlky, Lipňany, Vacanovice, Hostkovice, Nelešovice, velký Týnec a
dále o občany, kteří dovážejí děti do mateřské školy, občany kteří dojíždějí do
dotčených obcí za rekreací, nebo mají k dotčeným obcím jiný vztah.
Věříme, že výše uvedený záměr objektivně posoudíte a zohledníte veřejný
zájem, který jednoznačně vyjádřili občané ve výše uvedené petici, a zasadíte se
o jejich právo na zdravé životní prostředí.
Petiční výbor ve složení: Jitka Růžičková, Ing. Pavla Přidalová, Soňa Konečná
Starecká, Ing. Tomáš Hluší
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V Suchonicích dne 20.4.2020

.

Přílohy:
1.Text petice
2. Podpisové archy 33 listů
3. Katastrální mapa
4. Fotografie 4 ks
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Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. josef veselský - vedoucí
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 402
fax: +420 585 508 424
e-mail: j.veselsky@olkraj.cz
www.olkraj.cz
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Naše č.j./Sp..zn,/Poznámka
KUOK 50354/2020
KÚOK/45825/2020/OŽPZ/8009
Datum: 19. 5. 2020

Za petiční výbor:
.

ý

Petice vyjadřujÍcÍ nesouhlas občanů proti výstavbě Logistického odpadového
centra Bergasto v obci Suchonice.
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále
jen ,,krajský úřad"), jakožto věcně příslušnému odboru byla dne 20. 4. 2020 doručena
petice, jejímž obsahem je nesouhlas se záměrem ,,Logistické odpadové centrum
Bergasto Suchonice, optimalizace provozu" v katastrálním území Suchonice.
Konkrétně je v petici namítnuto, že umístěnM Odpadového logistického areálu
v blízkosti obce Suchonice dojde k dalšímu citelnému omezení komfortu bydlení pro
obyvatele obcí Suchonice a Tršice, na které dopadnou nežádoucí důsledky provozu
odpadového hospodářství, jako je hluk, prach, zápach, působeni škodlivin na
povrchové a podzemní vody, půdu, ovzduší a v neposlední řadě zvýšení dopravního
zatIžení. Přitom umístění předmětného záměru v areálu bývalého zemědělského
družstva je dle petičního výboru v rozporu se schváleným územním plánem obce
Suchonice, ve kterém je areál určen pro využiti na podnikatelské aktivity, řemesla,
výrobni služby bez negativních vlivů na životní prostředí.
V petici bylo dále namítnuto, že stávající odpadový areál byl v obci Suchonice vytvořen
bez souhlasu obce a postupem vylučujíckn účast obce na veřejné diskuzi o
podmínkách a nastaveni provozních řádů.
PřIlohu doručené petice tvoří 33 podpisových archů s podpisy 536 osob.
K předmětu petice uvádím, že obsahem záměru je navýšení množství odpadů
přijímaných do stávajÍcÍho zařízení pro sběr, výkup a využivánÍ odpadů v obci
Suchonice. V zařízení jsou v současné době provozována dvě dÍ|čÍ zařízení, kapacita
stacionárního zařízeni s lČZ CZM00523 je nyní 1 000 Urok (100 % odpady kategorie
,,ostatní"), kapacita mobilního zařIzení s lČZ CZM01287 je 10 000 t/rok (50 % odpady
kategorie ,,nebezpečný", 50 % odpady kategorie ,,ostatní"). Stávající mobilní zařízení
bude v rámci záměru začleněno pod lČZ czm00523, jehož kapacita vzroste na 100
000 t/rok zpracovávaných odpadů (10 % odpady kategorie ,,nebezpečný", 90 %
odpady kategorie ,,ostatní"). Kapacita zpracováni (využÍváni) odpadů drcením a
třiděnim bude v cílovém stavu 10 - 90 % přijímaných odpadů. Dotčeny záměrem jsou
pozemky parč. č. 463/2 a 463/4 v k. ú. Suchonice.
Záměr ,,Logistické odpadové centrum Bergasto Suchonice, optimalizace provozu"
společnosti Bergasto s.r.o., Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc, lČ: 283 40 957 (dále též
,,záměr"), je uvedený v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

na životní prostředí a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů (zákon o posuzováni
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ,,zákon" nebo
,,zákon o posuzováni vlivů"), a to v kategorii ll, bodu 55 ,,Zař/zen/ k odstraňování nebo
využ/ván/ nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 250 Urok." a bodu
56 ,,Zař/zen/ k odstraňování nebo využ/ván/ ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu 2 500 t/rok.", tudíž je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. C)
zákona předmětem posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle citovaného
zákona, pokud se tak stanovi ve zjišt'ovacim řízení.
zjišt'ovaci řízenI dle § 7 zákona bylo zahájeno dne 6. 3. 2020 a ukončeno závěrem
zjišt'ovaclho řízení vedeného pod č. j.: KUOK 47509/2020 ze dne 30. 4. 2020. Krajský
úřad ve svém závěru zhodnotil, že záměr ,,Logistické odpadové centrum Bergasto
Suchonice, optimalizace provozu" má významný vliv na životní prostředí a bude
dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů.
V nás|edujici fázi tak oznamovatel dle § 8 odst. 1 zákona o posuzování předloží
krajskému úřadu dle § 8 odst. 1 zákona dokumentaci zpracovanou autorizovanou
osobou dle § 19 zákona a v souladu s přílohou č. 4 zákona. Dle uvedené přílohy č. 4
bude součástí zmíněné dokumentace mimo jiné: rozptylová studie vyhodnocujÍcÍ
kumulativní vliv zdrojů znečišt'ování ovzduší v areálu Suchonice, včetně vyhodnocení
možné pachové zátěže, hluková studie hodnoticí hluk z dopravy souvÍsejÍcÍ se
záměrem (zpracovatel studie se bude zabývat též rozložením dopravy souvĹsejÍcÍ s
obsluhou zařízení ve směru na Přestavlky a ve směru na Suchonice), doklady
prokazujÍcÍ těsnost silážního žlabu i akumulační jímky apod.
Zpracovatel dokumentace bude dále povinen s ohledem na vyjádření dotčených
úřadů, obdržených ve zjišťovacím řízení, posoudit vliv dopravy generované záměrem,
posoudit kumulaci vlivů na životní prostředí z hlediska dopravní obslužnosti areálu a
využÍvání manipulační techniky a komplexně vyhodnotit všechny možné významné
vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (vlivy na obyvatelstvo a veřejné
zdraví, vlivy na ovzduší a klima, vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a
biologické charakteristiky, vlivy na povrchové a podzemní vody, vlivy na půdu, vlivy na
přirodni zdroje, vlivy na biologickou rozmanitost, vlivy na krajinu a její ekologické
funkce, vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů).
Z výše uvedených skutečností tak vyplývá, že v tuto chvíli nelze hodnotit v petici
namítané možné negativní důsledky provozu zařízení jako je prach, zápach, hluk,
znečištění půdy, podzemní vody nebo také dopravní zatíženi, neboť' podklady
rozhodné pro takové posouzení budou krajskému úřadu teprve předloženy.
V této souvislosti také doplňuji, že k výše uvedené dokumentaci se v souladu s § 8
odst. 3 zákona bude moci vyjádřit veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány i
dotčené územní samosprávné celky, a to písemně do 30 dnů od zveřejněni
informace o dokumentaci.
Co se týče tvrzeného rozporu záměru s územním plánem obce Suchonice, tak
odkazuji na vyjádření Magistrátu města Olomouce, Odboru dopravy a územního
rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, jako orgánu územního plánování, ze dne 15.
1. 2020, č. j.: SMOL/329493/2019/ODUR/UUP/God, dle kterého je pro zajištění
souladu předloženého záměru s územně plánovací dokumentaci a s cíli a úkoly
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územního plánování nutno prokázat, že záměr nebude mít negativní vliv na životní
prostředí, včetně vlivu dopravy spojené s jejím provozem. Přitom k potvrzení či
nepotvrzení tohoto požadavku opět dojde až v nadcházejicim řízení dle § 8 a
následujicich zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
V textu petice dále namítáte, že stávající odpadový areál byl v obci Suchonice vytvořen
bez souhlasu obce a postupem vylučujíchn účast obce na veřejné diskuzi o
podmínkách a nastaveni provozních řádů.
V tomto bodě souhlasím, že konkrétně společnost Bergasto v tuto chvíli provozuje
zařízení na základě rozhodnutí krajského úřadu č. j.: KUOK 109123/2008 ze dne 12.
12. 2008, kdy |egis|ativní požadavky v z roku 2008 neurčovaly obec jako účastníka
řízeni (tomu se stalo až na základě novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů účinnou od 1. 1. 2009 - dále jen ,,zákon o
odpadech"). Na druhou stranu obec Suchonice se v nás|edujÍcÍch letech účastnila
několika řízení o vydáni souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování,
sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 zákona o odpadech pro společnost Bergasto jednalo se například o řízení spis. zn. KUOK/77606/2017/OŽPZ/262 nebo řízenI spis.
zn. KUOK/114112/2019/OŽPZ/262, avšak ani jednom případě obec nenavrhla žádné
konkrétní podmínky nebo nastaveni provozních řádů, za kterých by pro ně činnost
provozována v areálu byla přípustná.
Nesouhlasím také s námitkou uvedenou v petici, že ,,výrobni a podnikatelské činnosti
jsou již dnes v areálu provozovány nepřehledně způsobem prakticky znemožňuj/c/m
obci provést jakoukoliv účinnou kontrolu a nápravná opatření".
Dle § 76 odst. 1 písm. a) a § 78 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je ke kontrole
dod ržováni ustanovení právních předpisů a rozhoď nutí v oblasti odpadového
hospodářství Česká inspekce životního prostředí a krajský úřad, nikoliv obecní úřad
nebo obec. Z vyjádření příslušného odděleni odpadového hospodářství je mi dále
známo, že v uplynulých letech proběhlo ze strany jak krajského úřadu, tak ČlŽP
v areálu bývalého zemědělského družstva Suchonice několik kontrol dle zákona o
odpadech. Není tedy pravdivé tvrzení, že výrobní a podnikatelské činnosti jsou
v areálu provozovány způsobem znemožňujÍcÍm provedení kontrol.
Na závěr je třeba zmínit, že provozem areálu budou přímo dotčeny obce nacházející
se v jeho těsné blízkosti. Mezi tyto obce zejména obec Suchonice a Přestavlky, které
budou přizvány do navazujÍcÍch řIzení. Pokud dále nahlédneme do podpisových archů,
z uvedených obcí petici podepsalo 209 občanů (157 občanů z obce Suchonic, 52
občanů z obce Přestavlky). Zbytek podpisů pochází' ze vzdálenějších obcí jako
Nelešovice, Lipňany, Olomouc, velký Týnec, Kokory, Doloplazy, Vacanovice, Velká
Bystřice, Daskabát, Hostkovice, Šternberk, Bohuňovice, Rokytnice, Pohořany, Opava,
Přerov, Hranice a Zákřov, a je tedy otázkou, jakým způsobern budou tyto obce
provozem dotčeny.
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