Krajský úřad Olomouckého kraje
Hejtman Olomouckého kraje
Pan Ladislav Okleštěk
Jeremenkova 40 a
Olomouc, 772 00
Vážený pane hejtmane,

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc.
Jsme malá obec se 187 obyvateli, ležici v jižní části olomouckého okresu. V katastru
naší obce, 200 m od zástavby rodinných domů, v bývalém areálu zemědělského
družstva, se nachází několik provozoven nak|ádajÍcÍch s odpady. V žádném
správním řízeni, na základě kterého bylo vydáno v současnosti platné rozhodnutí
k provozu zařízení, nebyla obec Suchonice účastníkem řízení. Bud'to proto, že podle
platné legislativy účastníkem řízeni být neměla (2007, firma Mevapack), nebo Krajský
úřad Olomouckého kraje obec Suchonice jako účastníka správního řIzení neurčil
(2018, firma Bergasto). Tak se stalo, že v obci Suchonice tyto společnosti nakládají
s odpady, aniž by měla obec možnost se těmto provozům v průběhu správního řízení
jakkoli vyjádřit.
V březnu 2020 Krajský úřad Olomouckého kraje oznámil zahájeni zjišt'ovacího řízení
k záměru Logistické odpadové centrum Bergasto Suchonice - optimalizace provozu,
kterým má dojít k navýšení kapacity zařízeni firmy Bergasto na 100 000 úrok, tedy
má dojít k vÍce jak lO-ti násobnému navýšení současné kapacity.
Občané obce Suchonice si již dlouhodobě stěžuji na zhoršené podmínky bydlení a
životního prostředí v souvislosti s provozem společností ve výše uvedeném areálu.
Jak obec, tak samotni občané se opakovaně obracejí na státní instituce, do jejichž
gesce provozovny spadají, avšak bezvýsledně. V této bezvýchodné situaci občané
obce oslovili média a minulý týden proběhla v České televizi v pořadu
Černé
ovce
reportáž
nastiňující
jen
zlomek
našeho
problému
(https://www.youtu be.com/watch?v=XaWkDOXYivs&t=369s).
Z iniciativy občanů vznikla petice proti výstavbě Logistického odpadového centra
Bergasto v obci Suchonice. l přes mimořádně složitou současnou situaci se podařilo
nashromáždit 536 podpisů, jak občanů obce Suchonice, tak občanů obcí, kterých se
provoz zařízení dotýká. Petiční listiny podepsali také občané obcí Přestavlky,
Hostkovice, Vacanovice, Lipňany, Nelešovice, velký Týnec a občané dalších obci,
jejichž děti navštěvují v obci Suchonice mateřskou školu, občané dojiždějÍcÍ do
dotčených obcí za rekreací a další občané, mající k dotčeným obcím jiný vztah.
To, že se nám za takto obtížných podmínek podařilo získat tolik podpisů svědčí o
tom, že situace je naléhavá a že se dotýká velkého množství obyvatel. Hlas těchto
občanů by neměl zaniknout.

Vznik obce Suchonice je datován okolo roku 1303. již déle než 700 let zde žijí lidé,
rodí se a umírají, jednotlivé generace si navzájem předávají své zkušenosti a
majetky. Obec je po staletí stále rozvíjena. l v současnosti zde žijí občané, kteří mají
toto místo rádi a jeho dalšímu rozvoji věnuji svůj volný čas.
Schválením výše uvedeného záměru bude vyřčen ortel, kterým bude obec
odsouzena k postupnému zániku. Nikdo nebude chtít trvale žít v dosahu tak
rozsáhlého provozu, který bude negativně ovlivňovat životní prostředí a život
obyvatel.
Vážený pane hejtmane, obracíme se na vás jako na člověka, který ve své pozici
může ovlivnit mnohé. jako mnohaletý starosta malé obce sám nejlépe víte, že tyto
obce jsou často znevýhodňovány, že jejich cesta k prosazování svých práv je někdy
složitá. Zasad'te se prosím, aby požadovaný záměr na výše uvedeném místě
nevznikl. Nedovolte, aby osobní zájmy podnikajících subjektů byly nadřazeny
zájmům veřejným, v tomto případě zájmům občanů, kterých by se provoz
Logistického centra dotýkal v každodenním životě. Podpořte nás, aby naše volání
dolehlo do mist, kde se bude záměr řešit.

Zasíláme Vám text petice, který popisuje situaci a také obsahuje požadavky
signatářů petice, 33 petičních archů s 536 podpisy, současné fotografie areálu a
odkaz na reportáž v České televizi. Petici, včetně originálních podpisových archů
jsme předali dne 20.4.2020 na Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství.

Děkujeme Vám za čas, který věnujete našemu problému.
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Přílohy:
1. Text petice
2. Podpisové archy
3. Katastrální mapa
4. Fotografie současného stavu
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Vyřizuje: Tomáš Šrom
Telefon: 508 508 492
Počet listů: 1
Počet příloh: O
Počet Iistů/svazků příloh: O
Olomouc dne 22. 05. 2020
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dne 20. 4. 2020 jsem obdržel Váš dopis ve věci rozšířeni kapacity odpadového zařízeni
společnosti Bergasto v Suchonicich, k němuž má dojit v rámci záměru ,,Logistické
odpadové centrum Bergasto Suchonice - optimalizace provozu". V příloze dopisu
jsem obdržel také kopii petice adresované Krajskému úřadu Olomouckého kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství.
K dané problematice po projednáni s věcně příslušným odborem Krajského úřadu
Olomouckého kraje, kterým je Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
,,krajský úřad"), Vám sděluji nás|edujÍcÍ:
Dne 6. 3. 2020 bylo krajským úřadem zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejÍcÍch zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o posuzováni
vlivů") k záměru ,,Logistické odpadové centrum Suchonice, optimalizace provozu".
zjišt'ovací řizenI bylo ukončeno dne 30. 4. 2020 se závěrem, že posuzovaný záměr
odpadového centra může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále
posuzován podle zákona o posuzováni vlivů.
Krajský úřad tedy vyzval žadatele k předložení další dokumentace, jež se bude
podrobně zabývat možnými dopady provozu na jednotlivé složky životního prostředí,
veřejné zdraví, dopravní zatížení, a další posuzované aspekty. K této dokumentaci se
bude moct následně vyjádřit také veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány i
dotčené územní samosprávné celky a to do 30 dnů od jejího zveřejnění.
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětný záměr je teprve na začátku samotného
posuzování a zatím nelze činit závěry o jeho možných negativních vlivech na životní
prostředí nebo na obce, které se nacházejí v jeho těsné blízkosti.

Elekčronický
C¢r(ifiká( a
Jméno :LMN

8 5.2020
aM

Vydal : l CA Q
PMnasc cla ' 12 2 2¶11

:
AIRS ..

+01.®

Uvědomuji si, že provoz obdobných zařízeni může u veřejnosti vzbuzovat i negativní
reakce, avšak je nutno podotknout, že tato zařízení jsou potřebná pro další využivání
odpadů. Pro informaci uvádím, že na území Olomouckého kraje se v současné době
nachází téměř 500 zařÍzení zaměřujÍcÍch se na sběr, výkup a zpracováni odpadů,
z toho zhruba každé desáté zařízení provádí i zpracování formou drcení. Tato zařízení
se mnohdy nacházejí přímo v intravilánu obcí, a svou kapacitou v některých případech
i převyšuji navrhovaný záměr.
Jak již bylo naznačeno výše, v posuzovaném případě se kraj jako dotčený územní
samosprávný celek může vyjádřit k dokumentaci dle § 8 odst. 3 zákona o posuzování
vlivů. jiným způsobem probihajÍcÍ správni řízeni ovlivnit nemohu, neboť' tato pravomoc
spadá výlučně do gesce krajského úřadu. V tomto směru Vás ovšem mohu ujistit, že
krajský úřad v rámci vedených řízení o povolení zařízeni ke sběru, výkupu a využivání
odpadů vždy postupuje dle základních zásad činnosti správních orgánů stanovených
správním řádem a v souladu pravomocemi svěřenými krajskému úřadu zvláštním
zákonem o posuzováni vlivů a zákonem o odpadech.
I tak Vám děkuji za důvěru, se kterou jste se na mne obrátila.
S pozdravem

