Praha:

9.7.2014

Recycling–kovové odpady a.s.

Číslo jednací:

066709/2014/KUSK OŽP/Kou

Herrmannova 561
583 01 Chotěboř

Spisová značka: SZ_066709/2014/KUSK/6
Vyřizuje:

Ing. Šárka Koudelová , linka 806

Značka:

OŽP/Kou

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
veřejné správy odpadového hospodářství, příslušný ve smyslu § 71 písm. j), § 78 odst. 2 písm.
a) a x) a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
v platném znění (dále jen zákon o odpadech), po provedeném správním řízení podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

účastníku řízení dle § 27 odst.1 správního řádu,

společnosti Recycling – kovové odpady a.s.,
se sídlem Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř,
IČ 252 52 852,
a) v souladu s §78 odst.2 písm. x) zákona o odpadech, Krajský úřad Středočeského kraje
přidělil níže uvedenému zařízení identifikační číslo: CZS01770
b)

v souladu s §78 odst.2 písm. a) zákona o odpadech
podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech
uděluje

souhlas

k provozování a provoznímu řádu zařízení ke sběru a výkupu odpadů – Sběrný dvůr pro obce
Čáslavska.
Provozovna je umístěna v k.ú. Čáslav, na části parc. č. 2117/48.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 111

fax: 257 280 170

koudelovas@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Předmětem souhlasu je činnost uvedená v odsouhlaseném provozním řádu, který tvoří
nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Ve smyslu § 4 zákona o odpadech, se jedná o sběr a
výkup odpadů .
Výše uvedený souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Do zařízení budou přijímány tyto druhy odpadů:
Kat.č. odpadu
15 01 10 *

Název odpadu podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.)
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

16 01 03

Pneumatiky

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 06 01 *

Izolační materiál s obsahem azbestu

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 14 *

Kyseliny

20 01 15 *

Zásady

20 01 17 *

Fotochemikálie

20 01 19 *

Pesticidy

20 01 21 *

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23 *

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 26 *

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27 *

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 29 *

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30

Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 33 *

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem
16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 35 *

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21,20
01 23 a 20 0135

20 01 39

Plasty
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20 01 40

Kovy

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 03

Uliční smetky

20 03 07

Objemný odpad

2. Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem. Tento provozní
řád je ověřen krajským úřadem, tj. opatřen kulatým razítkem Krajského úřadu
Středočeského kraje a razítkem, ve kterém je uvedeno datum a číslo rozhodnutí, kterým
byl schválen provoz a provozní řád předmětného zařízení.
Ukončení provozu zařízení je provozovatel povinen oznámit nejpozději do 14 dnů od
termínu, kdy k této skutečnosti dojde.
3. Příjmu odpadu do zařízení musí být vždy přítomna obsluha zařízení.
4. Sběr a výkup bude prováděn, pokud bude zajištěn kontinuální odběr těchto odpadů
oprávněnou osobou, v opačném případě je nutno činnost zařízení zastavit.
5. Pro účely evidence bude žadatel požívat identifikační číslo zařízení přidělené v bodě a)
tohoto rozhodnutí.
6. V případě, že dojde k jakékoliv změně oproti schválenému provoznímu řádu, bude
skutečnost neodkladně oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství.
Odůvodnění

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel
22.4.2014 žádost společnosti Recycling – kovové odpady a.s., se sídlem Herrmannova 561,
583 01 Chotěboř, IČ 252 52 852, o udělení souhlasu provozování a provoznímu řádu zařízení
ke sběru a výkupu odpadů – Sběrný dvůr pro obce Čáslavska. Provozovna je umístěna v k.ú.
Čáslav, na části parc. č. 2117/48- viz. situační plánek v příloze provozního řádu. Sběrný dvůr
svojí činností navazuje na provozovnu společnosti

Recycling – kovové odpady a.s.,

povolenou krajským úřadem dne 23.8.2011 pod č.j. 203173/2010/KUSK OŽP/Ji.
Protože žádost, kterou společnost Recycling – kovové odpady a.s. předložila, nebyla zcela
v souladu s požadavky uvedenými v zákoně o odpadech a jeho prováděcích předpisech,
přerušil Krajský úřad Středočeského kraje usnesením č.j. 075312/2014/KUSK OŽP/Kou ze
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dne 14.5.2014 řízení a vyzval účastníka k doplnění žádosti. Společnost Recycling – kovové
odpady a.s., podání v požadovaném smyslu postupně doplnila. Poslední doplnění obdržel
krajský úřad dne 4.7.2014. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,
územní pracoviště v Kutné Hoře, vydala dne 11.4.2014 pod zn. KHSSC 13996/2014 kladné
stanovisko. Správní poplatek byl zaplacen dne 23.5.2014.
Usnesení o přerušení řízení a výzva k doplnění podání bylo zasláno městu Čáslav, jako
účastníku řízení dle § 14 odst.7 zákona o odpadech a zároveň bylo městu, dne 14.5.2014 pod
č.j. 075332/2014/KUSK

OŽP/Kou oznámeno, že může ve stanoveném termínu zaslat

k záměru své stanovisko. Město se ve stanoveném termínu k záměru, uvedeném v provozním
řádu, nevyjádřilo.
Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Čáslav vydal z hlediska územního plánu dne
4.6.2014 pod č.j. SU 9067/14, sp.zn.798/2014-Ob k záměru kladné stanovisko a následně dne
30.6.2014 pod č.j. SU 10489/14, sp.zn.893/2014-Ob kladné stanovisko přímo k realizaci
sběrného dvora v areálu provozovny Recycling – kovové odpady a.s.
Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody, které by bránily vydání souhlasu
k provozování dotčeného zařízení, bylo po provedeném správním řízení rozhodnuto tak, jak je
ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Tento souhlas může být odejmut nebo změněn na základě ustanovení § 78 odst.4
zákona o odpadech.

Spolu se žádostí a návrhem provozního řádu byly předloženy následující doklady:


Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní
pracoviště v Kutné Hoře ze dne 11.4.2014, zn. KHSSC 13996/2014.



Kolaudační souhlas vydaný odborem výstavby a RR MěÚ Čáslav – č.j. VÝST
27208/07, 6430/2007-ste.



Kolaudační souhlas vydaný odborem výstavby a RR MěÚ Čáslav – č.j. VÝST
16194/08, 4003/2008-ste.



Kolaudační souhlas vydaný odborem ŽP MěÚ Čáslav – č.j. ŽP/15170/08/Si.



Stanovisko vydané odborem výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Čáslav ze

dne 4.6.2014, č.j. SU 9067/14, sp.zn.798/2014-Ob a ze dne 30.6.2014, č.j. SU
10489/14, sp.zn.893/2014-Ob.


Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Hradci Králové, oddíl
B, vložka 1467, ze dne 17.4.2014.



Smlouva o zajištění provozu sběrného dvora Obce Chotusice ze dne 14.2.2014.



Doklad o zaplacení správního poplatku z 23.5.2014.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu podat ve
lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru
výkonu státní správy I, pracoviště Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, a to
prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství.
V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů
písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Nepodá – li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové
schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení.
V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího
po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument
připraven k vyzvednutí. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek.

Příloha: Provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů – Sběrný dvůr pro obce Čáslavska

Otisk úředního razítka

Ing. Šárka Koudelová
odborný referent životního prostředí
oprávněná úřední osoba
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Na dodejku obdrží:
Účastník řízení dle § 27 odst.1a) správního řádu: Recycling – kovové odpady a.s.
adresa pro doručení:

Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř, do DS

Účastník řízení dle § 27 odst.3 správního řádu: město Čáslav
adresa pro doručení: nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav, do DS

Na vědomí: (bez přílohy, po nabytí právní moci)
Krajská hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kutné
Hoře,

do DS

MěÚ Čáslav, odbor životního prostředí, do DS

