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KRAJSKÝ ÚŘno KRAJE vysoČlNR
odbor Životního prostředí a zemědě|ství

Žizkova 57, 587 33 Jih|ava, Česká repub|ika

tel.: 564 602 11'1, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Čís|o jednací: KUJ| 30485/201 9

Sp. zn.: OZPZ47212019 Vopr

Vyřizuje/te|efon: Ing. o|dřich Voprša|/564 602 517

Rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor Životního prostředí a zemědě|ství (dále jen ,,krajský úřad..),

jako věcně a místně přís|ušný orgán veřejné SpráVy v odpadovém hospodářství podle $ 67 odst.
'1 písm. g) zákona č. 129l2oo0 Sb., o krajích (krajské zřizení), Ve znění pozdějších předpisů,

$ 78 odst. 2 písm. a) zákona č,. 185l2oo1 Sb., o odpadech a o změně některých da|ších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon o odpadech..), po provedeném správním řízení
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád' ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,správní
řád..), udě|uje nazák|adě předložených dok|adů účastníkovi správního řízení,

právnické osobě HBH odpady s.r.o., se síd|em Havířská 1124,58o oí Havlíčkův Brod, !čo:
27510140 (dá|e jen ,,Žadate|..),

souhlas

ve smys|u ustanovení$ 14 odst. 1 zákona o odpadech

A. k provozu zařízeni ke sběru, výkupu a využívání odpadů (způsobem R 12

uvedeným v příloze č. 3 k zákonu o odpadech) s názvem ,,Provozovna Havlíěkitv
Brod, HavÍřská ulice - Sběrný dvůr a výkupna odpadů,,, identifikační čís|o zařízeni
czJ0o164, které se nachází na adrese. Havířská 1124, 580 0,l Hav|íčkův Brod,

pozemky KN p. č' 289711, st. 3302 a st' 3303 v k. ú. Hav|íčkův Brod (dá|e jen

,,zařizení'');

B. s provozním řádem tohoto zařízení'

Souh|as se vydává na dobu určitou, a to do 30. 4. 2024 a p|ati za těchto podmínek:

1. Zařizeni bude provozováno ve smyslu provozního řádu, který se tímto rozhodnutím
schva|uje a je jeho nedí|nou součástí.

Jedná se o dokument s názvem: ,,Provozní řád - Provozovna HavlíčkŮv Brod, HavÍřská

ulice - Sběrný dvŮr a výkupna odpadŮ,., kteý zpracova| Mgr. Miros|av Krčma v březnu
2019 a který čítá 21 stran a 5 pří|oh.

2. Zařizení je nutno provozovat tak, aby nedocházelo k poškozování jednot|ivých s|oŽek

Životního prostředí a zdravi |idí, ke znečišt'ování přístupových cest a okolí přijímanými

odpady a jejich frakcemi.

Krajský úřad Kraje Vysočina
ŽiŽkova 57,587 33 Jih|ava, |Čo: 70890749
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Provozovate| zařízení bude krajskému úřadu zasílat údaje o.provozu zařízení pod|e
pří|ohy č. 22 vyh|ášky č. 38312001 Sb., o podrobnostech nak|ádání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů (dá|e jen,,vyh|áŠka č.383/2001 sb..), a to do 15 dnů od zahájení,
ukončení, přerušení nebo obnovení provozu v sou|adu s ustanovením $ 39 odst. 3
zákona o odpadech prostřednictvím Integrovaného systému p|nění oh|ašovacích
povinností.

Provozní deník bude veden v rozsahu d|e bodu,1O' písm. a) pří|ohy č.'1 vyh|ášky
č. 383/200,t sb.

Zařízení bude provozováno v sou|adu s kolaudačním souhlasem s užíváním stavby MěÚ
Hav|íčkův Brod, stavebního úřadu, č. j.: 5T/624t2oO9tHa ze dne 28. 5' 2OOg a v souladu
s ko|audačním souh|asem S užíváním stavby MěÚ Hav|íčkův Brod, stavebního úřadu,
č. j.' ST/1240l2o1olHa ze dne 27. 10.2010.

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnost rozhodnutí krajského úřadu
č. j.: KUJ| 2690912014 ze dne 22' 4. 2014, právní moc 25. 4. 2014, včetně provozního
řádu uvedeným rozhodnutím schvá|eného a platnost rozhodnutí krajského úřadu
č. j.: KUJ| 42o72l2o17 ze dne 6. 6. 2017, právní moc24.6.2017, včetně dodatku č. '1
provozního řádu uvedeným rozhodnutím schváleného.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ustanovení $ 27 odst. 1

správního řádu:

HBH odpady s.r.o., Havířská 1124,580 01 Hav|íčkův Brod, |Čo: 27510 14o

Účastník řízení dle ustanovení $ 27 odst. 3 správního řádu:

město Hav|íčkův Brod, Hav|íčkovo náměstí 57, 58o 01 Hav|íčkův Brod' lČo: ooz 67 44g

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

od ůvod něn í

Na základě Žádosti účastníka řízení o udě|ení souh|asu k provozu zařízení ke sběru, výkupu a
vyuŽivání odpadů s názvem ,,Provozovna Havtíčkův Brod, Havířská ulice - Sběrný dvŮr a
výkupna odpadŮ,' a s jeho provozním řádem pod|e $ 14 odst. 1zákona o odpadech, doručené
na krajský úřad dne 8.3.2019' by|o zahájeno správní řízeni.

Dopisem č. j.. KUJI 2106812019 ze dne'13.3. 2019 by|o zahájení správního řizeni oznámeno i

druhému účastníku řizení, kterým je d|e ustanovení $ 27 odst. 3 věty první správního řádu a $
14 odst.7 zákona o odpadech město Hav|íčkův Brod, Hav|íčkovo náměstí 57,58o 01 Hav|íčkův
Brod, |Čo: oo267 449. Tomuto účastníku řizení by|a d|e $ 36 odst. 3 správního řádu dáná
moŽnost seznámit se s podk|ady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Účastník Ťízeni svého
zákonného práva však nevyuŽi|'
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Vzh|edem k tomu, Že Žádost neobsahova|a všechny ná|eŽitosti dané $ ,1 odst. 1 vyh|ášky č.

38312001 Sb. a rovněž před|ožený provozní řád neby| zpracován ve smys|u pří|ohy č. 1 vyh|áŠky
č. 383/2001 Sb., by|o správni řizení, usnesením d|e $ 64 odst' 1 písm. a) správního řádu, c. j':

KUJ| 21877l2o19 ze dne 14.3.2019, přeruŠeno a stanovena |hůta do ,13. 6.2019 pro dop|nění
podání.

Podání bylo řádně doplněno dne 9. 4. 2019 a správní řízení by|o obnoveno. Žadate| z původního
rozsahu navrŽených způsobů vyuŽiváni odpadů v zařízení (R 3, R 5 a R 12) upravi|

v přepracované Žádosti o udě|ení souh|asu a V provozním řádu způsob vyuŽivání odpadů pouze
způsobem R 12' By| předloŽen opravený provozní řád ve smys|u připomínek uvedených
v usnesení o přerušení správního řízení. By|a do|oŽena nájemní sm|ouva s vlastníkem pozemků,
na kterých se zařízení nachází' By|o do|oŽeno stanovisko orgánu ochrany veřejného zdravi
k provoznímu řádu zařizení' By|y upraveny i kapacitní údaje zařízení. Vzh|edem k tomu, Že
Žadate| upravi| způsob vyuŽívání odpadů pouze na způsob R ,t2 ve smyslu ko|audačního
souhlasu s uŽíváním stavby MěÚ Hav|íčkův Brod, stavebního úřadu, č. j.: 5T/624t2oO9tHa ze
dne 28. 5. 2oo9, pozby|y smys| da|ší podmínky pro dop|nění Žádosti uvedené ve výše
jmenovaném usnesení o přerušení správního řízení krajského úřadu, tzn. žadate| nemusel jiŽ

dok|ádat dokument vydaný pod|e zákona c. 10ol2oo1 Sb., o posuzování v|ivů na Životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k původním
navrŽenémuzáměruvyužívatodpadykromězpůsobuR12izpůsobyR3aR5.Dá|esoh|edem
na skutečnost, Že výstupem způsobu vyuŽití bude upravený odpad a niko|iv výrobek, nemuse|
Žadate| dok|ádat u výrobků z odpadů, zda se jedná o výrobky stanovené nebo nestanovené a
zda kva|itativně odpovídají všem bezpečnostním poŽadavkům přís|ušných právních předpisů
oh|edně ochrany Životního prostředí nebo zdraví |idí.

Vyměřený správní pop|atek by|, na zák|adě výzvy č. j.: KUJ| 2992412019 ze dne 15. 4. 2019,
uhrazen dne 15. 4.2019.

K Žádosti by|y do|oŽeny nás|edující doklady (některé písemnosti byly zajištěny správním
orgánem v rámcizjišťování skutečného stavu věci).

. návrh provozního řádu v Iistinné (ve dvou vyhotoveních) a e|ektronické podobě,
zpracovaný v sou|adu s poŽadavky přílohy č. 1 vyh|ášky c' 383/2001 Sb.,

. stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní
pracoviště Hav|íčkův Brod, č. j.: KHSV/06561l2o19/HB/HP/Pezze dne 8.4.2019,

. výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

. informace o pozemku/pozemcích z katastru nemovitostí,

' ko|audační souh|as s uŽíváním stavby MěÚ Hav|íčkův Brod, stavebního úřadu, č. j.:
STI624l2OO9lHaze dne 28. 5. 2009,

. ko|audační souh|as s uŽíváním stavby MěÚ Hav|íčkův Brod, stavebního úřadu, č. j.'
Sf l124OI2O1OlHa ze dne 27. 10.2010,

. sdě|ení MěÚ Hav|íčkův Brod, stavebního úřadu, č. j.: ST/'1478|2oo7 ze dne 16. 1o. 2oo7,

. rozhodnutí MěNV Hav|íčkův Brod, odboru výstavby, č. j.: výst./387 ze dne 19. 2. 1973,

. dok|ad o zap|acení správního pop|atku _ avizo o doš|é p|atbě zas|ané odborem
ekonomickým Krajského úřadu Kraje Vysočina,

' nájemnísmlouva,
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r ustanovení odpadového hospodáře pana Jiřího Ho|eŠáka, včetně dok|adů o jeho
odborné způsobiIosti.

Předmětem vydání rozhodnutíje provoz zařizeni ke sběru, výkupu avyuŽívání odpadů, kterému
by|o přidě|eno identifikační čís|o zařízení CzJoo164. Způsob využíváni odpadů odpovídá kódu R
12 uvedenému v pří|oze č. 3 k zákonu o odpadech.

Podrobný popis provozu zařízení je součástí provozního řádu, kteý je pří|ohou tohoto
rozhodnutí.

Vzh|edem k tomu, že Žádost o udě|ení souh|asu k provozu zařízeni ke sběru, výkupu a
vyuŽívání odpadů a s jeho provozním řádem obsahuje po dop|nění všechny ná|eŽitosti dané $ 1

vyh|ášky č. 383/200,1 Sb. a přepracovaný provozni řád zařízení by| zpracován ve smys|u přílohy
č. 1 vyh|ášky č. 3831200,1 Sb., došel správní orgán k závěru, že vydání předmětných souh|asů je
moŽné za předpok|adu sp|nění podmínek citovaných ve výroku tohoto rozhodnutí. Krajský úřad
podmínkami upřesni| (zdůrazni|) poŽadavky na provozování daného zařízení v sou|adu s
aktuá|ně platnou |egis|ativou. S oh|edem na ustá|enou rozhodovací praxi, která vychází,
vzh|edem k měnící se |egislativě na úseku odpadové hospodářstvi, ze snahy předcházet vzniku
rozporů mezi zněním schvá|ených provozních řádů a platné |egis|ativy, udě|i| krajský úřad
v sou|adu s ustanovením $ 7 správního řádu souh|as k provozu zaŤizeni k nak|ádání s odpady a
s jeho provozním řádem na dobu 5 |et. Na zák|adě výše uvedeného rozhod| správní orgán o
Žádosti tak, jak je uvedeno ve výrokové cásti tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvo|ání

Proti tomuto rozhodnutí se ve smys|u $ 81 správního řádu |ze odvolat do 15 dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí, k Ministerstvu Životního prostředí' a to podáním učiněným u
krajského úřadu. Případné odvo|ání musí mít náleŽitosti uvedené v $ 82 odst. 2 správního řádu.
Podané odvo|ání má v sou|adu s $ 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. odvo|ání podané
jen proti odůvodnění rozhodnutíje d|e $ 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

V Jih|avě dne ,17. 4. 2019

úředník odboru životního prostředí a zemědě|ství
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