Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
Váš dopis zn.:
ze dne: 19. 2. 2014
Komunální služby s.r.o.,
Spisová značka:
Jablonné nad Orlicí
SpKrÚ: 13226-5/2014/OŽPZ
Pod Vyšehradem 13
Číslo jednací:
561
64 Jablonné nad Orlicí
14774/2014/OŽPZ/KP
Vyřizuje: Ing.Marcela Krupauerová
Telefon: 466 026 416
E-mail: marcela.krupauerova@pardubickykraj.cz

V Pardubicích 26. února 2014

Rozhodnutí
Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství podle § 78 odst. 2 písm. l) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o odpadech“) a ustanovení § 29 odst. 1, § 67 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, po správním řízení, vedeném dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a zákonů výše uvedených, rozhodl na základě žádosti
účastníka řízení společnosti Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí takto:
Podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů

uděluje

souhlas

k upuštění od třídění a odděleného soustřeďování odpadů společnosti
Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, se sídlem Pod Vyšehradem 13,
561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 609 35 863, pro provozovnu v k. ú. Jablonné nad
Orlicí, na pozemcích parc. čís. 259/1, 259/4, 259/5, 259/10, 259/11 a st. parc. čís.
1372, 1406.
(účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu)
Souhlas se uděluje za následujících podmínek:
1. Žadatel bude společně soustřeďovat pouze následující druhy odpadů (podle
přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
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dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů v platném znění):
Kód
druhu
odpadu
03 01 05
04 02 22
10 01 01
10 01 02
10 01 03
12 01 05
17 03 02
17 06 04
17 08 02
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 07

Název druhu odpadu

Kategorie
Odpadu

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,
neuvedené pod číslem 03 01 04
Odpady ze zpracovaných textilních vláken
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu
uvedeného pod číslem 10 01 04)
Popílek ze spalování uhlí
Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
Plastové hobliny a třísky
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08
01
Směsný komunální odpad
Odpad z tržišť
Uliční smetky
Objemný odpad

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

2. Žadatel bude již dále nevyužitelné druhy odpadů kategorie „ostatní“ uvedené
v podmínce 1 tohoto rozhodnutí společně soustřeďovat ve shromažďovacích
prostředcích, které splňují požadavky uvedené v § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
3. Žadatel povede evidenci společně soustřeďovaných druhů odpadů kategorie
„ostatní“ podle § 39 zákona o odpadech a § 21, § 22 vyhlášky MŽP č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
4. Žadatel bude společně soustřeďované druhy odpadů kategorie „ostatní“ předávat
k dalšímu využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám.
5. Žadatel bude plnit další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a
prováděcích předpisů tohoto zákona včetně všech novelizací.
6. Souhlas se tímto rozhodnutím uděluje na dobu do 31. 3. 2018.
7. Toto rozhodnutí může být zrušeno nebo změněno před uplynutím lhůty uvedené
v podmínce č. 6 výroku rozhodnutí na základě znění § 78 odst. 4 zákona o
odpadech.

Odůvodnění
Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 19. 2. 2014 žádost společnosti
Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, se sídlem Pod Vyšehradem 13, 561 64
Jablonné nad Orlicí, IČ: 609 35 863, o udělení souhlasu k upuštění od třídění a
odděleného soustřeďování odpadů podle § 18 odst. 2 zákona o odpadech, pro
provozovnu v k. ú. Jablonné nad Orlicí.
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Společnost Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí provozuje na základě
platného souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech stacionární zařízení ke
sběru a výkupu odpadů (S6, S7, S8, Z1) a s jeho provozním řádem v k. ú. Jablonné
nad Orlicí, na pozemcích parc. čís. 259/1, 259/4, 259/5, 259/10, 259/11 a st. parc.
čís. 1372, 1406.
Dne 20. 2. 2014 byl žadatel vyzván k zaplacení správního poplatku za vydání
rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění a odděleného soustřeďování
odpadů.
Správní poplatek v částce 1000 Kč podle ustanovení §§ 1, 2 a 6 zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů byl na účet
Krajského úřadu Pardubického kraje připsán dne 20. 2. 2014 (platba v hotovosti na
pokladně Krajského úřadu Pardubického kraje).
Dne 19. 2. 2014 se v rámci řízení vedeného ve věci udělení souhlasu
k provozování stacionárního zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním
řádem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, pro předmětnou provozovnu, Krajský
úřad Pardubického kraje seznámil se situací na místě samém (viz. protokol ke spisu
SpKrÚ: 75606/2013/OŽPZ), proto upustil v současném řízení ve věci udělení
souhlasu k upuštění od třídění a odděleného soustřeďování odpadů podle § 18 odst.
2 téhož zákona od dalšího místního šetření.
Předložená žádost byla vypracována v souladu se zákonem o odpadech a
v souladu s ustanovením § 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
K žádosti byly přiloženy, resp. ve spisovém materiálu jsou uloženy následující
doklady:
-kopie výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 6216 ze dne 28. 4. 1994
-situační plán předmětného zařízení ke sběru a výkupu odpadů se zakreslením
umístění jednotlivých shromažďovacích a soustřeďovacích míst
-seznam jednotlivých druhů odpadů kategorie „ostatní“, které budou společně
soustřeďovány a dále způsob nakládání s nimi (včetně % odhadu jejich množství)
-nájemní smlouva na areál sběrného dvora uzavřená mezi pronajímatelem městem
Jablonné nad Orlicí a nájemcem společností Komunální služby s.r.o., Jablonné nad
Orlicí dne 1. 7. 2009
-potvrzení o možnosti netřídění odpadů, vystavené firmou EKOLA České Libchavy s.
r.o. dne 17. 2. 2014
-ustanovení odpadového hospodáře ve smyslu § 15 zákona o odpadech a doklady o
odborné způsobilosti, délce praxe v oboru odpadového hospodářství Jana Janouška.
K podmínce 3 výroku rozhodnutí: pro potřeby evidence bude žadatel společně
soustřeďované druhy odpadů kategorie „ostatní“ vést vždy v souladu se zařazením
původcem odpadů, buď jako směs konkrétních druhů odpadů z příslušných
podskupin (03 01, 04 02, 10 01, 12 01, 17 03, 17 06, 17 08 a 20 03) v odhadnutém
hmotnostním poměru nebo tuto směs zařadí pod katalogové číslo v ní převládajícího
druhu odpadu této kategorie.
K podmínce 4 výroku rozhodnutí: odpady lze převést do vlastnictví pouze
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tzn.
oprávněné osobě, která prokazatelně splňuje podmínky pro příjem společně
soustřeďovaných druhů odpadů kategorie „ostatní“. Tento zákon rovněž ukládá
povinnost zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním, a to způsobem,
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který neohrožuje životní prostředí a lidské zdraví a je v souladu s tímto zákonem a
zvláštními právními předpisy.
K podmínce 6 výroku rozhodnutí: platnost rozhodnutí se z důvodu aktuálního
stavu nakládání s odpady, popř. případných změn právní úpravy v oblasti
odpadového hospodářství stanovuje na dobu určitou, tj. do 31. 3. 2018.
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil předloženou žádost společnosti
Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí a na základě této žádosti, všech
předložených podkladů rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.
Toto rozhodnutí nenahrazuje ani neomezuje působnost ostatních právních
předpisů.

Poučení účastníka
Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního
řádu odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí Ministerstvu životního
prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VI. se sídlem v Hradci Králové, podáním
učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství.
V odvolání uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.
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.

otisk úředního razítka

Ing. Hejduk Josef
vedoucí OŽPZ KrÚ Pk

Obdrží:
- Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 166, 564 01
Žamberk
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
odpadového hospodářství, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové
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