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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad) jako věcně a místně příslušný 
orgán veřejné správy podle ust. § 78 odst. 2 písm. a) a l) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
odpadech), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád), ve věci udělení souhlasů  k provozování zařízení k využívání, 
sběru nebo výkupu  odpadů a s jejich provozním řádem „Recyklační středisko Předměřice 
nad Labem, Integrovaný systém nakládání s odpady, IČZ: CZH00239, IČZ: CZH00883, 
IČZ: CZH00884“ umístěných na  pozemcích st.p.č. 646, 699, p.p.č. 233/1, 233/26, 233/29, 
233/30, 233/49, 233/51, 233/52 v katastrálním území  Předměřice nad Labem (dále také 
zařízení)  a udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů 
žadatele: NAPOS, a.s. se sídlem Baranova 2869/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 481 
55 781 (dále také žadatel) zastoupeného zmocněncem právnickou osobou Enviro PROFI 
s.r.o., se sídlem Libčany 28, 503 22 LIBČANY, IČO: 039 22 685 rozhodl

t a k t o  :

I. Uděluje souhlas dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozování zařízení  
k využívání, sběru nebo výkupu odpadů a s jejich provozním řádem  (zpracovaný 
společností Enviro PROFI s.r.o. dne 10.07.2020) v rozsahu uvedeném v příloze  č. 3 
(kód R 4, R 12, R 13) a příloze č. 4 (kód D 15) zákona o odpadech – „Recyklační 
středisko Předměřice nad Labem, Integrovaný systém nakládání s odpady, IČZ: 
CZH00239, IČZ: CZH00883, IČZ: CZH00884“ (st.p.č. 646, 699, p.p.č. 233/1, 233/26, 
233/29, 233/30, 233/49, 233/51, 233/52 v k. ú. Předměřice nad Labem). 
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II. Uděluje souhlas dle ust. § 18 odst. 2 zákona o odpadech k upuštění od třídění 
nebo odděleného shromažďování odpadů pro odpady katalogových čísel 
(dle přílohy vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů, přičemž nebezpečné odpady jsou označeny symbolem „*“ a odpady jimž byla 
kategorie nebezpečný odpad přiřazena „O/N“). 

Skupina kovy:
02 01 10 Kovové odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rybářství
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
12 01 02 Úlet železných kovů 
15 01 04 Kovové obaly
16 01 17 Železné kovy
17 04 05 Železo a ocel
17 04 07 Směsné kovy
19 10 01 Železný a ocelový odpad z drcení odpadů obsahujícího kovy
19 12 02 Železné kovy z úpravy odpadů
20 01 40 Kovy

Skupina barevné kovy:
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů
16 01 18 Neželezné kovy
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 06 Cín
19 10 02 Neželezný odpad z drcení odpadu
19 12 03 Neželezné kovy z úpravy odpadů

III. Omezuje platnost udělených souhlasů (odst. I. a II. výrokové části) v souladu 
s ust. § 78 odst. 2 písm. a) a l)  zákona o odpadech od 01.10.2020 do 30.09.2025.   

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 15.07.2020 žádost žadatele o udělení souhlasů dle ust. § 14 odst. 1 
zákona  o odpadech, k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu  odpadů a s jejich 
provozním řádem („Recyklační středisko Předměřice nad Labem, Integrovaný systém 
nakládání s odpady, IČZ: CZH00239, IČZ: CZH00883, IČZ: CZH00884“) a udělení souhlasu 
k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů dle ust. 18 § odst. 2 zákona 
o odpadech.

Podaná žádost neobsahovala veškeré náležitosti předepsané v ust. § 1 písm. o), q), a s) 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), jakož i trpěla jinými vadami, z 
důvodu kterých nebylo možné zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti

V daném případě, žadatel v rámci žádosti neúplně doložil soulad zařízení se stavebním 
zákonem a návrh provozního řádu v listinné a elektronické podobě, ve kterém nebyly 
zapracovány veškeré požadavky vyplývající z přílohy č. 1 bodu 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7) 
vyhlášky - týkalo se zařízení CZH00239 určeného pro využívání, sběr nebo výkup odpadů 
(kromě autovraků a elektroodpadů); z přílohy č. 1 bodu 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6) vyhlášky č. 
352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o 
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způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a 
zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o 
podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů (dále také vyhláška o 
autovracích)  - týkalo se zařízení CZH00884 určeného pro sběr a zpracování autovraků a  
přílohy č. 7 bodu 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7) vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech 
nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání 
s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také vyhláška o elektroodpadech) – týkalo se zařízení CZH00883 určeného pro 
sběr a zpracování elektroodpadů.
Dále žadatel nedoložil vyjádření věcně a místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové) ke 
konečnému znění provozního řádu.

Podaná žádost rovněž trpěla jinými vadami, z důvodu kterých nebylo možné zjistit stav věci, o 
němž nejsou důvodné pochybnosti.
Krajský úřad požadoval ujasnit předmět podané žádosti týkající se požadavku na udělení 
souhlasu dle ust. § 18 odst. 2 zákona o odpadech (upuštění od třídění nebo odděleného 
shromažďování odpadů), doložit vyjádření oprávněné osoby potvrzující, že vzhledem 
k následnému využití nebo odstranění společně soustředěných odpadů je možno od třídění 
nebo odděleného shromažďování upustit a dále pak doložit pro skupiny odpadů (odpady 
podobné směsnému komunálnímu; technologické ostatní odpady, bioodpady) podíl 
jednotlivých odpadů ve skupinách.

Z výše uvedených důvodů s odkazem na ust. § 45 odst. 2 správního řádu, vyzval krajský úřad 
žadatele dne 04.08.2020 pod č.j. KUKHK-21411/ZP/2020/Le/5 k odstranění vad žádosti a 
následně rozhodl podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, o přerušení řízení do 
31.10.2020. 

Krajský úřad obdržel od žadatele doplnění žádosti (dne 16.09.2020; 17.09.2020; 18.09.2020; 
23.09.2020 (dále také doplnění žádosti). V rámci doplnění žádosti ze dne 23.09.2020 žadatel 
rovněž doložil vyjádření obce Předměřice nad Labem ze dne 22.09. 2020 týkající se 
souhlasného stanoviska s provozem zařízení a vzdání se práva účasti na ústním jednání,  
jakož i práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

Krajský úřad opětovně posoudil podanou žádost a zjistil že neobsahuje veškeré náležitosti 
předepsané v ust. § 1 písm. q) vyhlášky tj, návrh provozního řádu v listinné a elektronické 
podobě, ve kterém nejsou zapracovány veškeré požadavky vyplývající z přílohy č. 1 bodu 5 
(5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7) vyhlášky; z přílohy č. 1 bodu 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6) vyhlášky o 
autovracích a  přílohy č. 7 bodu 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7) vyhlášky o elektroodpadech.

Z tohoto důvodu krajský úřad opětovně vyzval žadatele dne 24.09.2020 pod č.j. KUKHK-
21411/ZP/2020/Le/12 k odstranění vad žádosti.

Konečné doplnění vad žádosti žadatel provedl dne 25.09.2020 a krajský úřad následně  
přikročil  k rozhodnutí ve věci.

Ústní jednání spojené s místním šetřením (ust. § 49 odst. 1 správního řádu), nebylo v daném 
případě krajským úřadem provedeno z důvodu, že žadatel v rámci správního řízení doložil  
krajskému úřadu podklady, na jejichž základě byl plně zjištěn stav věci, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti, krajskému úřadu je znám fyzický stav zařízení a z důvodu zřeknutí se 
práva účasti na místním šetření obcí Předměřice nad Labem.
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Krajský úřad shromáždil následující materiály, které byly podkladem pro vydání rozhodnutí:
- Žádost žadatele ze dne 15.07.2020, včetně jejího doplnění;
- Plná moc žadatele ze dne 21.03.2017 ve prospěch společnosti Enviro PROFI s.r.o., se 

sídlem Libčany 28, 503 22 LIBČANY, IČO: 039 22 685;
- Fotokopie výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 22321 pro právnickou osobu NAPOS, a.s. se sídlem Baranova 2869/35, 
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 481 55 781;

- Fotokopie listin ujasňujících aktuální evidenční stav nemovitostí, kterými je zařízení 
tvořeno (kopie katastrální mapy, LV č. 739  k.ú. Předměřice nad Labem);

- Fotokopie listin dokladujících právní vztah žadatele k zařízení (LV č. 739  k.ú. 
Předměřice nad Labem);

- Fotokopie listin, kterými žadatel dokladuje soulad předmětného zařízení se stavebním 
zákonem (Územní rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové č.j. 
MMHK/205474/2014/ ST2/Več ze dne 14.11.2014; Kolaudační rozhodnutí Magistrátu 
města Hradec Králové ZN 926/2005/ST2/Zim ze dne 13.03.2008; Sdělení Magistrátu 
města Hradec Králové č.j. MMHK/200760/2015 ST2/Več ze dne 10.11.2016; 
Kolaudační rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové č. j.: 85143/ŽP1/Tlu/2007/2 
ze dne 16.10.2007; Sdělení Magistrátu města Hradec Králové č.j. 
MMHK/150388/2020/ST3/Hr ze dne 16.09.2020);

- Fotokopie listin, dokladujících soulad předmětného zařízení se zákonem  č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů  na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Záznam 
krajského úřadu ze dne 16.09.2015);

- Stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č.j. KHSHK 
21856/2020/HP.HK/Ku ze dne 21.07. 2020;

- Prohlášení oprávněné osoby (SD Kovo Mladá Boleslav a.s.) ze dne 06.01.2020, 
týkajícího se možnosti společného shromažďování odpadů s ohledem na způsob 
dalšího nakládání s těmito odpady;

- Podklady týkající se osoby odpadového hospodáře, kterým je Ing. Lenka Jebousková 
(doklad o vzdělání, doklad o praxi);

- Poklady týkající se uhrazení správních poplatků (04.09.2020);
- Vyjádření obce Předměřice nad Labem ze dne 22.09. 2020;
- Protokol z místního šetření ze dne 18. 12. 2019;
- Provozní řád zařízení zpracovaný společností zpracovaný společností Enviro PROFI 

s.r.o. ze dne 10.07.2020 ve smyslu přílohy č.1 vyhlášky, přílohy č.1 vyhlášky o 
autovracích a přílohy č.7 vyhlášky o elektroodpadech.

Odstavcem I. výrokové částí rozhodnutí byl žadateli udělen souhlas dle ust. § 14 odst. 1 
zákona o odpadech k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů a s jejich 
provozním řádem, která jsou umístěná na pozemcích výše uvedených v katastrálním území 
Předměřice nad Labem.

V daném případě se jedná se o stávající zařízení umístěná v jednom areálu, jejichž účelem je 
u zařízení CZH00239-využívání, sběr, výkup odpadů; CZH00883-sběr a zpracování 
elektroodpadů; CZH00884-sběr a zpracování autovraků. Těmto zařízením k datu 30.09. 2020 
končí časově omezený souhlas krajského úřadu (č.j.  21324/ZP/2015/Př/17 ze dne 
07.01.2016).
Zařízení tvoří objekty a plochy na nichž je nakládáno s odpady. 
Zařízení je vybaveno shromažďovacími (kontejnery), evidenčními (váhy) a ochranými-
sorpčními (Vapex) prostředky sloužícími k nakládání s odpady. 
Roční projektovaná kapacita zařízení CZH00239 je 25 000 t kategorie ostatní.
Roční projektovaná kapacita zařízení CZH00883 je 500 t kategorie ostatní.
Roční projektovaná kapacita zařízení CZH00884 je 2 500 t kategorie ostatní.
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Při rozhodování ve věci se krajský úřad dále zabýval i otázkou hierarchie nakládání s odpady, 
a to vzhledem k provozu předmětného zařízení. Zařízení slouží k využívání, sběru nebo 
výkupu kovových odpadů.
Využívání odpadů formou jejich materiálového využití (recyklace odpadu) je z hlediska 
hierarchie (ust. § 9a zákona o odpadech) nejvyšším možným způsobem jak s odpady 
přijímanými do zařízení nakládat, přičemž tento způsob nakládání s odpady v zařízení zároveň 
zohledňuje i technickou proveditelnost, hospodářskou udržitelnost a ochranu surovinových 
zdrojů.
Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad shledal navržený způsob nakládání 
s odpady v zařízení plně v souladu se zákonem o odpadech. 

K udělení souhlasu krajský úřad dále přikročil z důvodu, že ze strany žadatele došlo (v rámci 
žádosti) k doložení náležitostí požadovaných ust. § 1 odst. 1 vyhlášky, včetně návrhu 
provozního řádu vypracovaného dle přílohy č. 1 vyhlášky, přílohy č.1 vyhlášky o autovracích 
a přílohy č.7 vyhlášky o elektroodpadech.
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. 

Odstavcem II. výrokové části rozhodnutí byl žadateli udělen souhlas 
dle ust. § 18 odst. 2 zákona o odpadech, k upuštění od třídění nebo odděleného 
shromažďování odpadů, a to pro odpady tímto odstavcem specifikované. 

V případě společně soustřeďovaných odpadů ve skupinách odpadů (kovy, barevné kovy) 
uvedených ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí se jedná o odpady podobného charakteru, 
které budou společně soustřeďovány (s ohledem na jednotný způsob jejich dalšího využití) a 
dále předávány oprávněným osobám v souladu se zákonem o odpadech. Společné nakládání 
s odpady bylo žadatelem doloženo i souhlasnými stanovisky osob oprávněných k převzetí 
odpadů.

K udělení souhlasu krajský úřad přikročil z důvodu, že žadatel v rámci správního řízení 
(žádost, návrh provozního řádu) dostatečně prokázal, že vzhledem k následnému způsobu 
odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování těchto odpadů nutné.
 
S ohledem na výše uvedené krajský úřad vyhodnotil požadavek žadatele na upuštění 
od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů dle ust. § 18 odst. 2 zákona o odpadech 
jako oprávněný a žádosti vyhověl tak, jak je uvedeno v odstavci II. výrokové části rozhodnutí.

Odstavcem III. výrokové části rozhodnutí krajský úřad na základě ust. § 78 odst. 2 písm. a), 
a l) zákona o odpadech stanovil podmínku, na kterou jsou udělené souhlasy vázány. V daném 
případě touto podmínkou je omezení platnosti udělených souhlasů na dobu určitou, a to od 
01.10.2020 do 30.09.2025. Při stanovení tohoto termínu krajský úřad vycházel z data 
časového omezení uvedeného v žadatelem předloženém návrhu provozního řádu, jakož i 
z data platnosti rozhodnutí krajského úřadu č.j. č.j.  21324/ZP/2015/Př/17 ze dne 07.01.2016).
Krajský úřad toto časové omezení považuje za dobu přiměřenou, a to i vzhledem k možným 
změnám zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Krajský úřad upozorňuje, že s ohledem na ust. § 39 odst. 3 zákona o odpadech, má žadatel 
povinnost zaslat krajskému úřadu údaje o provozu zařízení, a to do 15 dnů od zahájení, 
ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti provozu zařízení.

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

z p. Ing. Milan Leden
odborný referent na úseku odpadového hospodářství                   

Svazek (Příloha): 
Schválený provozní řád

Rozdělovník:

Účastníci řízení (DS, DS):

NAPOS, a.s. se sídlem Baranova 2869/35, Žižkov, 130 00 Praha 3 (v zastoupení na základě 
plné moci právnickou osobou Enviro PROFI s.r.o., Libčany 28, 503 22 LIBČANY) (+ svazek)

Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem

Dotčené orgány státní správy (DS):
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Na vědomí (DS): 
ČIŽP Hradec Králové – OOH
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - odpady 
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