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Krajsky u ad Královéhradeckého

IPPC a technické ochrany ZP

Počet listťt: 3
Počet príloh:0 lIist : 0
Počet svazkťl: 1

Sp. znak, sk. režim: 249. 1 , V5

RozHoDNUT!
Krajsk rj ad Královéhradeckého kraje, odbor životního prost edí a zemědělství, Pivovarské
náměstí 1245, 5oo 03 HRADEC XnÁlOVÉ @ále jen ,,krajsky ad), jako věcně a místně
p íslušnli orgán ve ejné správy podle ustanovení 78 odst. 2 písm. a) zákona
č. 18512001 Sb., o odpadech a o změně někten ch dalších zákonů, ve znění pozdějších
p edpisťr (dále jen ,,zákon o odpadech'), v souladu s ustanovením 68 zákona
č. 500/2004 Sb., správní ád, ve znění pozdějších p edpisťt (dále jen ,,správní ád'), ve věci
udělení souhlasu k provozování za ízení k využívání, sběru nebo v kupu odpad a s jeho
provozním ádem -,,Sběrna a v kupna odpadri", umístěného na pozemku parc. č.108111,
kat, rjzemí Pražské P edměstí (dále též ,,za ízení"), žadatele právn'!.cké osoby NAPOS, a.s.,
se sídlem Baranova 2869/35, Praha -Zižkov,130 00 PRAHA, lCO:48í 55 78í (dále jen
,,žadatel), zastoupené zmocněncem právnickou osobou Enviro PROFI s,r,o., se sídlem
Libčany 28, 5o3 zz 1-1gČnNlY, lČo: o39 22 685, rozhod|

takto:

Uděluje souhlas dle ustanovení 14 odst. 1zákona o odpadech, kprovozování zaízeni
k vvužívání. sběru nebo vÝkupu odpad a s ieho provozním ádem (zpracovany
právnickou osobou Enviro PROFI s.r.o. v měsíci čeruenci 2018) v rozsahu uvedeném
vp íloze č, 3 (kód R 12, R 13) zákona o odpadech - ,,Sběrna a v kupna odpad "
(umístěného na pozemku parc. č. 1081/1, kat. (lzemí Pražské P edměstí).

Souhlas (v souladu s ustanovením 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech) je uděIen
za této podmínky:

Platnost uděIeného souhlasu je omezena do 30. června 2023.
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od vodnění
Krajsk ad obdržel 4. července 2018 (následně doplněno dne 9. čeruence 2018) žádost
žadatele o udělení souhlasu k provozování za ízení k využívání, sběru nebo v kupu odpadťt
a s jeho provozním ádem - ,,Sběrna a v kupna odpadťl", umístěného na pozemku parc.
č. 108111, kat. zemí Pražské P edměstídle ustanovení 14 odst. 1 zákona o odpadech.

V daném p ípadě se jedná o stávající provozované za ízení, u kterého došlo ke změně
osoby provozovatele za ízení, kdy pťtvodní provozovatel fyzická osoba podnikající Carmen
Bydžovská, lČO: 132 07 784 (rozhodnutí krajského (l adu č. j. 6379žP/2015/P-5 ze dne
20. b ezna 2015) postoupil ke dni 1. července 2018 užívací práva kza ízeni osobě žadatele,
kteq následně v souladu s ustanovením 14 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení
s ustanovením 14 odst. 4 zákona o odpadech podal žádost o udělení souhlasu
k provozování za ízení kvyuživání, sběru nebo vyikupu odpad a s jeho provozním ádem.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní ízení dle ustanovení 44 odst. 1 správního
ádu, a to ve věci udělenísouhlasu dle ustanovení 14 odst. 1 zákona o odpadech,

Krajsk ad oznámil v souladu s ustanovením 47 správního ádu zahájeni ízení dne
25, července 2018 pod č. j. KUKHK-23507lZPl2018lBo-4, P i vymezení okruhu častníkťt
Yízení postupoval krajsk ad v souladu s ustanovením 27 správniho ádu, kdy práva
častníka izení p iznal (kromě žadatele) i fyzické osobě podnikající Carmen Bydžovské,

tČO: t 32 07 784 a obci (Síaťutární město Hradec Králové), na jejímž zemí má b t za ízení
provozováno (ustanovení 14 odst.7 zákona o odpadech),

Podaná žádost neobsahovala veškeré náležitosti p edepsané v ustanovení 1 odst. 1 písm.
j), q), s) vyhlášky Ministerstva životního prost edí č. 38312001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších p edpisťr (dále jen ,,vyhláška), jakož i trpěla jinlimi
vadami, z dťrvodu kten ch nebylo možné zjistit stav věci, o němž nejsou dťtvodné
pochybnosti.

V daném p ípadě, žadatel v rámci žádosti nedoložil roční projektovanou kapacitu za izení
a další kapacity odpovídající danému typu za ízení související s jeho provozem podle tabulky
č. 1 kapacit za ízení obsažené v p íloze č, 22: návrh provozního ádu v listinné a elektronické
podobě, ve kterém budou zapracovány veškeré požadavky vypl vající z p ílohy č. 1 bodu 5
(5.1, 5.3, 5.4) vyhlášky a vyjád ení orgánu ochrany ve ejného zdraví k provoznímu ádu
podle ustanovení 75 písm. d) zákona o odpadech,

Další vadou žádosti bylo nedoložení plné moci žadatele ve prospěch zmocněnce vztahující
se k p edmětu podané žádosti v souladu s ustanovením 33 odst. 2 písm. c) správního
ádu, kdy podpis na plné moci musí b t v tomto p ípadě vždy edně ově en.

Z v še uveden ch dťrvodťr s odkazem na ustanovení 45 odst. 2 správního ádu, vyzval
krajsk ad žadatele dne 26, července 2018 pod č. j, KUKHK-235O7|ZP|2018IBo-5
k odstranění vad žádosti a následně rozhodl podle ustanovení 64 odst. 1 písm. a)
správního ádu o p erušení izení do 31 . íjna 2018,

V rámci vyzvy k odstranění vad žádosti ze dne 26. července 2018 pod č. j. KUKHK-
23507lZPl2018lBo-5 krajsk ú ad dále ujasnil, že žadatelem p edložen návrh provozního
ádu je nutné nejprve upravit do podoby odpovídající p íloze č, 1 vyhlášky a až poté, co bude

tato riprava provedena, opětovně požádat věcně a místně p íslušnyi orgán ochrany ve ejného
zdravi (Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové)
o vyjád ení ke konečnému znění zpracovaného provozního ádu za ízení,

Krajsk rj ad obdžel od žadatele dne 1. srpna 2018 a následně dne 20. srpna 2018
vyjád ení orgánu ochrany ve ejného zdravi (č. j. KHSHK22634/2018/HP.H\{/Ku ze dne
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27. čeruence 2018) k provoznímu řádu podle ustanovení § 75 písm. d) zákona o odpadech.
Krajský úřad dále obdžel od žadatele dne 22, srpna 2018 doplnění pod názvem ,,NAPOS,
a.s. Provozní řád sběrny a výkupny odpadů Sdělení kvýzvě č. j. KUKHK-
23507Z,P/2018/Bo-5 doručené prostřednictvím datové schránky dne 13.8,2018" (dále jen
,,doplnění žádosti') a dále pak dne 30, srpna 2018 i vyjádření orgánu ochrany veřejného
zdraví (č. j. KHSHK26169/2018/HP.HWKu ze dne 29. srpna 2018) k provoznímu řádu podle
ustanovení§ 75 písm. d) zákona o odpadech.

Krajský úřad opětovně posoudil podanou žádost (včetně doplnění žádostí) o udělení
souhlasu k provozováni zařizení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním
řádem, Zmocněnecžadatele doplnil náležitosti předepsané v ustanovení § 1 odst, 1 písm, j),
q), s) vyhlášky a odstranil vadu žádosti týkající se jeho zmocnění k zastupování.

Krajský úřad vyzval v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č,63412004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o správních
poplatcích) žadatele 5. září 2018 pod č. j. KUKHK-23507|ZP|2018/Bo-10 kzaplacení
správního poplatku a dále pod č. j. KUKHK-23507lZPl2018lBo-11 nařídil ústní jednání
spojené s místním šetřením v souladu s ustanovením § 49 odst, 1 správního řádu. Dne
7 , září 2018 doložil žadatel doklad o zaplacení správního poplatku.

Z důvodu zjištění faktického stavu zařízeni nařídil krajský úřad dne 5, záři 2018 pod č. j.

KUKHK-23507lZPl2018/Bo-11 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 správního řádu ústní
jednání spojené s místním šetřením v zařízení žadatele na den 18. září 2018.

V rámci místního šetření, jehož průběh byl protokolárně a fotograficky zaznamenán krajský
úřad:

- ověřil stávající stav zařízení (manipulační plocha, vizuální kontrola v zařízení
soustředěných odpadů; označení zařízení; technické vybavení zařízení;
ad mi n istrativ ní záze m í zaříze n í)

- ujasnil způsoby nakládání s přijatými druhy odpadů (příjem a nakládání s odpady
v zařízení)

- ujasnil způsob vedení průběžné evidence přijímaných odpadů a provozní deník
zařízení,

Při místním šetření nebyly shledány nedostatky, které by bránily povolení provozu zařízení
a krajský úřad dne 19. září 2018 pod č. j. KUKHK-23507lZPl2018lBo-14 dal účastníkům
řizení dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se před vydáním
rozhodnutí k podkladům rozhodnutí, Tato možnost nebyla účastníky řizení využita.

Krajský úřad následně přikročil k rozhodnutí ve věci,

Krajský úřad shromáždil následující materiály, které byly podkladem pro vydání rozhodnutí:
. Žádost žadatele ze dne 4. července 2018 {nástedně doptněno dne g. čeruence

2018);
. Fotokopie výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v praze,

oddíl B, vložka 22321 pro právnickou osobu NAPOS, a.s., se sídlem Baranova
2869t35, Praha -Žižkov,130 00 PRAHA, Čo: 481 55781;

. Fotokopie plné moci udělená žadatelem právnické osobě Enviro PROFI s.r.o.,
se sídlem Libčany 28, 5o3 22 LIBČANY, lČo: 039 22 685;

. Fotokopie výpisu z obchodního rejstříku, vedeného krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 34958 pro právnickou osobu Enviro PROF| s.r.o.,
se sídlem Libčany 28, 5o3 22 LIBČANY, lČo: 039 22 685;

. Fotokopie listin dokladujících aktuální evidenční stav nemovitostí, ktenými
jezařizeni tvořeno (kopie katastrální mapy, LV č. 1283, kat. území Pražské
Předměstí);
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Fotokopie listin dokladujících právní vztah žadatele kzařízení (Smlouva o nájmu
ze dne 15. března 2018 sepsaná mezi osobou žadatele a majitelem pozemku
parc. č. 1081/1, kat. území Pražské Předměstí);
Fotokopie listin, ktenými žadatel dokladuje soulad předmětného zařízení
se stavebním zákonem (rozhodnutí vydané Magistrátem města Hradec Králové,
odbor stavební, pod zn, 78358/200aSDl/STl/Jel ze dne 30. dubna 2003);
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové, vydané pod č. j, KHSHK22634|2018|HP.Hl(Ku
ze dne 27. července2018;
Závazné-stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
sesídlem vHradci Králové, vydané pod č. j. KHSHK26169l2018/HP.HlÝKu
ze dne 29. srpna 2018;
Podklady týkající se uhrazení správního poplatku (07.09.201 8);
Protokol z ústního jednání a místního šetřeníze dne 18. září 20.18;
Provozní řád zařizení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů zpracovaný
právnickou osobou Enviro PROF| s,r.o, v měsíci červenci 2018;
Rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízeni kvyuživání, sběru nebo
výkupu odpadů a s jeho provozním řádem, vydané krajským úřadem pod č, j.
6379lZPl2O15lPř-5 ze dne 20. března2015.

Výrokovou částí rozhodnutí byl žadateli udělen souhlas dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona
o odpadech k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů a s jeho
provozním řádem.

Zařizení je umístěno na pozemku parc. ě. 108111, kat. území Pražské Předměstí
v oploceném a uzamykatelném areálu, který je vybaven kamerovým systémem. Součástí
zařízení jsou kovová nezateplená hala, mobilní buňky, kancelářské prostory, prostory
na shromažd'ování, soustřed'ování a úpravu odpadů a zpevněná plocha, jqiž část
je využívána k soustřed'ování železa, železných kovů a dalších utříděných odpadů, část jako
komunikace a část jako manipulační plocha. Projektovaná roční kapacita zařízení je 500 tun
odpadů.

Při rozhodování ve věci se krajský úřad rovněž zabýval otázkou hierarchie nakládání
s odpady, a to vzhledem k provozu předmětného zařizení. Zařízení primárně slouží ke sběru
nebo výkupu odpadů dále využitelných (kovy, plasty, papír atd.). Provoz zařizení je tudíž
nutným předpokladem následné využitelnosti odpadů, kdy fakticky přispívá ke snižování
negativních vlivů těchto vzniklých odpadů na životní prostředí.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že nakládání s odpady v daném zařizení plné
odpovídá hierarchii (ustanovení § 9a zákona o odpadech), přičemž zároveň zohledňuje
itechnickou proveditelnost, hospodářskou udžitelnost a ochranu surovinových zdrojŮ.
Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad shledal navžený způsob nakládání
s odpady v zařízeni plně v souladu se zákonem o odpadech.

K udělení souhlasu krajský úřad dále přikročil z důvodu, že ze strany žadatele došlo (v rámci
žádost) k doložení náležitostí požadovaných v ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky, včetně
návrhu provozního řádu vypracovaného dle přílohy ě. 1 vyhlášky. V tomto provozním řádu
jsou mimo jiné popsány i způsoby nakládání s odpady v zařízení, jakož i specifikován rozsah
odpadů, které mohou být do zařízení přijímány.

Současně s udělením výše uvedeného souhlasu krajský úřad na základě ustanovení § 78
odst. 2 písm. a) zákona o odpadech stanovil i podmínku, na kterou je souhlas vázán.
V daném případě touto podmínkou je omezení platnosti uděleného souhlasu na dobu
určitou, a to do 30. června 2023, Při stanovení tohoto termínu krajský úřad vycházel z data

o

o

o
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časového omezení uvedeného v žadatelem předloženém návrhu provozního řádu. Krajský
úřad toto časové omezení považuje za dobu přiměřenou, a to i vzhledem k možným změnám
zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů.

Krajský úřad upozorňuje, že s ohledem na ustanovení § 39 odst, 3 zákona o odpadech,
mážadatel povinnost zaslat krajskému úřadu údaje oprovozu zařízení, a to do 15 dnŮ
od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti provozu zařízení věetně zahájení
provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení.

Rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí a opatření jiných správních orgánů, vydávaná dle
zvláštních právních předpisů, která se vztahují k uvedené činnosti.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí
prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství.

ffiďra'ťsr"*'
zp. Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.
odborná referentka na useku odpadového hospodárství

Svazek (P íloha|=
Schválenl provozní rád.

Rozdělovník:

- NAPOS, á.s., Baranova 2869/35, Praha - Žižkov, 130 00 PRAHA (vzastoupení
na základě plné moci právnickou osobou Enviro PROFI s.r.o.. Libčanv 28. 503 22
uaČntuY F svazek) (D4

- Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 5OO 03 HRADEC
xnÁlovÉ (os)

- Carmen Bydžovská, Družstevní 34411, Hradec Králové - Pražské P edměstí, 500 02
HRADEc rnÁlovÉ (ps)

Dotčené oroánv státníspráw (DS):
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19t1, 5O1 O,t HRADEC rnÁlOVÉ

l)|a vědomí (DS):
Česká inspekce životního prost edí, Oblastní inspektorát ČlŽP HraOec Králové, Oddělení
odpadového hospodá ství, Resslova 1229,5OO 02 HRADEC rnÁlOVÉ


