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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. '1 písm,
a)zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a
věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 zákona
č.20112012 Sb,, o ochraně ovzduší, ve znění platných předpisů (dále jen zákon) rozhodl tak, že
podle ustanovení § 11 odst. 2 písm, d) zákona

vydává povolení

provozu pro zdroje znečišťování ovzduší

provozovatele GAMO Pardubice s.r.o,
Blato 304
530 02 Mikulovice
lČ 25286218

místo provozu: Území Pardubického kraje

Předmětem povolení jsou zdroje:

Kornenskélro nárněstí 125,532 11 Pardubie, Td.: +4204ffi026111,Fa4i +42o 4ffio26392, Email: pch@pardubidq7kraj.cz



Mobilní dňič čelist'ový jednozpěrný DCJ 700 x 500 s elektrickým pohonem na stavebni
odpad, kamení apod.,

Semimobilní třídící souprava RESTA 900 x 2200 s elektrickým pohonem.

Projektovaná maximální kapacita mobilní recyklační linky je 20000 tun/rok,
Jedná se o vyjmenované zdroje podle kódů 5.1 1. a 5.12, přílohy č. 2 zákona,

Povolení se vydává za těchto podmínek:

- provozovatel je povinen provozovat zdroje v souladu s technickými podmínkami zařízení
stanovených výrobcem a provádět jejich v}robcem předepsané, pravidelné servisní
seřizovánía doklady o těchto kontrolách zakládatjako součást provozníevidence,

- provozovatel dodrží technické podmínky provozu pro zdroje mobilní drtič a
semimobilní třídící souprava uvedené včásti ll body 4.5.1, a 4,5.2, přílohy č. 8
vyhlášky č. 415 Sb, o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
někteqých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění platných předpisů
(dále jen vyhláška),

- provozovatel bude v rámci provozu mobilní drtič a semimobitní třídící souprava
dodržovat podmínky, uvedené v platném provozním řádu, ktery je součástí tohoto
rozhodnutí - jedná se o dokument s názvem: ,,Provozni řád semimobitního zařízení
k využívání odpadů",

- provozovatel oznámí vsouladu sustanovením § 17 odst. 1 písm. d) zákona písemně
datum instalace a zahďlení provozu do 5 pracovních dnů před zaháiením provozu
uvedeného mobilního zařízení příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu, na jehož
katastrálním územi bude zařízení provozováno na území Pardubického kraje,

- provozovatel povede provozní a souhrnnou provozní evidenci v souladu s § 17 odst. 3
písm. c) zákona, kde bude uvedeno roční množství zpracovaného materiálu, roční emise
tuhých znečišťujících látek, vypočítané pomocí emisních faktorů uvedené ve Věstníku
MŽp č. 812013 a počet provozních hodin mobilního drtiče a semimobilní třídící
soupravy na území Pardubického kraje,

- nastanou-li změny v provozu zdrojů nebo jiné závažné okolnosti dotýkající se vlivu
zdrojů na znečišťování ovzduší, provozovatel neprodleně předloží návrh na změnu
provozního řádu na Krajský úřad Pardubického kraje, nejpozději však do 60-ti dnŮ od

data jejich vzniku.

Jediným účastníkem íízení podle § 27 odst, 1 správního řádu v platném znění je:

GAMO Pardubice s.r.o., Blato 304, 530 02 Mikulovice, lC:25286218

odůvodněni

Krajský úřad pardubického kraje obdržel dne 14.1,2015 žádost o povolení provozu zdrojŮ podle

§ ti zákona odst.2 písmeno d) zákona provozovatele GAMO Pardubice s.r.o., Blato 304,530
Óz rvirulouice, lč: 25286218, Jedná se o Mobitní drtič čelisťový jednozpěrný DCJ 700 x 500

s eIektrickým pohonem na stavební odpad, kamení apod. a Semimobilní třídící soupravu
RE5TA 90b x 2200 selektrickým pohonem. Zdroje mobilní drtič a semimobilní třídíci



souprava je vyjmenovaný podle kódŮ 5.11. a 5.12, přílohy č.2. zákona. Snížení emisí tuhých
znečišťujících látek bude zajištěno skrápění vodou a pravidelným úklidem.

Provozovatel k žádosti předložil provozní íád zpracovaný lng Radkem Báňou, pracovníkem
spoleČnosti GAMO Pardubice s.r.o., Blato 304, 530 02 Mikulovice a kopii výpisu z obchodního
rejstříku.

Krajský úřad Pardubického kraje k výše uvedeným stacionárním zdrojům znečišťování ovzduší
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Jediným účastníkem řízení podle § 27 správního řádu v platném znění je:
GAMO Pardubice s.r,o., Blato 304, 530 02 Mikulovice, lČ 25286218

poučení účastníka

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve
kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, ježmu předcházelo, a to do 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy Vl. se
sídlem Resslova ulice 1229, 500 02 Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství.

obdržína doručenku:

1 x žadatel

Příloha č. 1:

1 x ,,Provozní řád semimobilního zařízení k využívání odpadů"
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