KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYsoČ|NA
odbor ŽiVotního prostředÍ a zemědě|ství
587 33 Jih|ava, Česká repub|ika
'
Pracoviště: seifertova 24' Jih|aýa

zižkoua

57

Rozhodnutí rre DYI

q

Váš dopis značky/ze dne

moci

Dle rozdělovníku

t\

ČísIojednací

Vyřizuje/teIefon

KUJI 26909r20't4
ozPz 277t20't4 Ma

V JihIavě dne

Ing' |Va |Vlartinů
564 602 524

22. dubna 20'14

Rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina' odbor Životního prostředí a zemědě|ství (dá|e jen ,'oŽPz KrÚ Krile
Vysočina..)' jako věcně a místně přís|uŠnýorgán veřejné správy v odpadovém hospodářství
pod|e s 78 odst. 2 písm. a) zákona č' 185l2oo1 Sb., o odpadech a o změně někteých da|Ších
zákonů, ve znění pozdějšich předpisů (dáIe jen ,,zákon o odpadech..), po provedeném správním
řízení pod|e zákona č.5o0l20o4 Sb., správní řád' ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
řád'.)' udě|uje účastnÍkuřízení
',SpráVní

HBH odpady s. r' o., Havířská 1124,58o 01 Hav|íčkůvBrod, |čo 275,|o,|4o

souhlas
A.
B.

ve smys|u ustanovení $

,14

odst. 1zákona o odpadech

k provozu zařízeni ke sběru a Výkupu odpadů - provozovna Hav|íčkůvBrod, Havířská
u|ice _ sběrný dvůr a výkupna odpadů, identifikačníkód zařízení czJ00164, která se
nacházi v k. Ú. HavlíčkůvBrod na parce|ách KN p. č.289711,3302 a 3303;
s provozním řádem k tomuto zařízeni pro nak|ádání S odpady.

Provozní řád je nedí|nou součástí tohoto rozhodnutí.

Souhlas se vydává na dobu určitou do 30.4. 20í9 a p|atí ve správním územi Kraje Vysoóina
za těchto podmínek:

1. Vlastní provoz zařÍzeni bude

probíhat ve smys|u provozního řádu schváleného tímto
rozhodnutím, kteý je nedílnou součástítohoto rozhodnutí.

2.

Termín uzavření a ukončeníprovozu zařizeni bude písemně oznámen na
Kraje VysoÓina' a to nejpozději do 2 měsícůod uzavření a ukončeníprovozu'

oŽPz

K(Ú

nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá pIatnost rozhodnutí č' j. KUJI
22123l2oo9 ze dne 30. 4' 2009 vydaného zdejšímsprávním orgánem Včetně tímto

3' Po

rozhodnutÍm schváleného provozního řádu.

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-wsocina.cz,

|Čo:70890749. ID datové schránkv: ksab3eu

Internet:

@KlyySgqi!9.92

Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů, vydávaná pod|e da|Ších
zv|áštních předpisů.

odůvodnění:
Dne 20' 2. 2014 obdržel správní orgán Žádost právnické osoby HBH odpady s. r. o., Havířská
1124, 580 0'í Hav|íčkůvBrod, |co 27510140 (dá|e jen ,'účastnÍkřízení.. nebo ,,žadate|'.),
,l4
odst' 1zákona o odpadech):
o udělení souh|asu (ve smys|u $

-

.

k provozu zařízení ke sběru a Výkupu odpadů - provozovna Hav|íčkůvBrod, Havířská
u|ice - sběrný dvůr a výkupna odpadů' identifikační kód zařízeníCZJ00164;
a k provoznímu řádu k tomuto zařÍzení pro nak|ádání s odpady'

Na zák|adě tohoto úkonu by|o ve věci zahájeno správní řízení'
K Žádosti by|y doloŽeny nás|edující dok|ady:

.
.
.
.
.

.
.

2x návrh provozního řádu,

stanovisko Krajské hygienické Staníce kraje Vysočina se síd]em v Jihlavě, územní
pracoviště Hav|íčkůvBrod' zn. KHsv l02414l2o,l4IHB/HP/Muš ze dne .10. 2.2014,
výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Krá|ové' oddí| C'
v|ožka 23292,

ko|audačnísouh|as s uŽíváním stavby č' j. sr l624!2oo9lH a ze dne 28' 5. 2009 Vydaný
Městským úřadem Hav|íčkůvBrod,
kotaudačnísouh|as s uŽíváním stavby č. j. sT|124ol2o1olHa ze dne 27. 10' 2010 vydaný
Městským úřadem Hav|íčkůvBrod,
sdělení Městského úřadu Hav|íčkůvBrod č. j. 7812612007 ze dne 16. 10' 2007 (Spis zn'
sTl147812007) o stavebních úpravách a udrŽovacích pracích'
jmenovací dekret ojmenování odpadového hospodáře.

Dopisem č. j. KUJ| 1370112014 ze dne 26' 2. 2014.by|o zahájeni správního řízení oznámeno
idruhému úiastníku řízení, kter1ým je dle ustanovení $ 27 odst. 3 věty první a odst' 2 správního
řádu a $ 14 odst. 7 zákona o odpadech Město HaV|íčkůVBrod, Havlíčkovonám. 57, 580 01
Hav|íčkůvBrod. Tomuto účastníkuřízení byla dle $ 36 odst. 3 správního řádu dána moŽnost
seznámit se s podk|ady pro rozhodnutí a Vyjádřit se k nim. Tento Účastník řízenívšak své
zákonné moŽnosti ve stanoveném termínu nevyužil.
Je|ikož podání Žadatele vykazova|o jisté nedostatky - provozní řád k zařizení pro nakládání
s odpady neby| řádně zpracován dle poŽadavků daných přílohou č. 1 k vyh|ášce č. 383/2001
Sb., přerušil správní orgán usnesením č. j' KUJ| 1484412014 ze dne 4.3. 20í4 správní řízení
a vyzva| účastníkařízeník odstranění nedostatků podání' k čemuŽ mu stanovi| |hůtu 60 dnů ode
dne doručenítohoto usnesení.
Dne 26. 3' 2014 by|y odstraněny nedostatky podání a provozní řád byl předložen ve dvojím
vyhotovení v aktuaIizované podobě.
Dopisem č. j' KUJ| 2478ol2o14 ze dne 11. 4. 2014 byl účastníkřízení vyzuán k zap|acení
správního pop|atku (dle $ 5 odst. 2 zákona č' 63412004 Sb., o správních pop|atcích' Ve znění
pozdějšíchpředpisů) za vydáni poŽadovaného Souh|asu d|e s ,l4 odst. ,1 zákona o odpadech.
Tento poplatek Žadatel uhradi| dne 16. 4.2014.

Číslojednací| KUJ| 26909/2014

OZPZ 27712014 Ma

Čisto straniv

z
|.

t-

Jelikož v závěru správního řízení zdejšísprávní orgán nesh|edal Žádného důvodu

pro nevyhovění Žádosti výše uvedeného Žadatele, bylo o Žádosti rozhodnuto tak' jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se ve smys|u $ 8,l správnÍho řádu |ze odvo|at do ,í5{i dnů ooe one

doručenítohoto rozhodnutí k MŽP
prostřednictvím

oŽPz KrÚ

ČR, ovss V||, Mezírka í, Brno' a to

podánÍm

Kraje Vysočina.

lng.

vedoucí oddě|e integrované prevence a E|A
odbor žiVotního prostředí a zemědělství

Pří|oha:
1x schvá|ený provozní řád

Rozdě|ovník:

osobní převzetí

1) HBH

+

příIoha:

odpady s. r. o., Havířská 1124, 58o 0,l Hav|íčkůvBrod

Datovou schránkou, bez přÍIohy:

2)

Město Hav|íčkůvBrod, Hav|íčkovo nám. 57, 580 01 Hav|íókův Brod

ČÍs|ojednací:

KuJl

26909/201 4

OZPZ

27 7 12014

Ma

Čís|ostránky

