
KRAJSKÝ ÚŘno KRAJE vvsoČlNn
odbor Životního prostředí a zemědě|stvi
ŽiŽkova 57,587 33 Jihlava, Česká repub|ika

Pracoviště: Seifertova 24, Jih|ava
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Rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor Životního prostředí a zemědě|ství (dá|e jen ,,krajský úřad..),

jako věcně a místně přís|ušný orgán Veřejné SpráVy V odpadovém hospodářství pod|e $ 67 odst.

1 písm. g) zákona c. 129l2oo0 sb., o krajích (krajské zřízeni), ve znění pozdějších předpisů,

$ 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2oo,1 sb., o odpadech a o změně něktených daÍších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon o odpadech,.), po provedeném správním řízení
pod|e zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,správní
řád.,), udě|uje nazák|adě před|ožených dok|adů Účastníkovi správního řízeni,

právnické osobě uvedené pod obchodním jménem HBH odpady s.r.o.' se síd|em Havířská
1124,58o oí Hav!íěkův Brod, lčo:zls 10 14o, zastoupené na zák|adě písemné p|né moci ze
dne,1 '8.2017 Ing. Lenkou Mikletiěovou' nar. 10.5. 1978, trvale bytem Mahlerova í' 586 01

Jihlava, (dá|e jen ,,žadate|..)

souhlas

ve smys|u ustanovení$ ,t4 odst. 1 zákona o odpadech

A. k provozu zařízení ke sběru, výkupu avyužíváníodpadů (způsoby R3, R5a R í2
uvedenými v příloze č. 3 zákona o odpadech) s názvem ,,Provozovna Havlíěkův
Brod, Havířská - výkupna a třídírna odpadťt,', identifikační čís|o zařizeni czJ00309,
které se nacházi na adrese Havířská, 580 01 Hav|íčkův Brod, na pozemcích KN p. č.

2900t1, 2900t3, 2900/5, 2900t7, 2900t13, 2901t6, 2901t7, 2901t8, 2901t10 a st. 5376
v k. ú. Hav|íčkův Brod (dá|e jen ,,zařizeni,');

B. s provozním řádem tohoto zařízení.

Souh|as se vydává na dobu určitou, a to do 31. í0. 2o22 a p|ati za těchto podmínek.

1' Zařízení bude provozováno ve smys|u provozního řádu, který se tímto rozhodnutím
schvaluje a je jeho nedí|nou součástí.

Jedná se o dokument s názvem.' ,,Provozní řád Provozovna HavlíčkŮv Brod, Havířská _

výkupna a třídírna odpadŮ,,, kteý zpracova|a |ng. Lenka Mikletičová v září 2017 a který
Óítá 17 stran a 2 pří|ohy.

2. Zařízení je nutno provozovat tak, aby nedocháze|o k poškozování jednot|ivých s|ožek
životního prostředí a zdraví lidí, ke znečišt'ování přístupových cest a oko|í přijímanými

odpady a jejich frakcemi.
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3. Provozovate| zařizení bude krajskému úřadu zasí|at údaje o provozu zařízení pod|e

pří|ohy č,' 22 vyh|ášky č. 383/200',| 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 ohlašovacích
povinností.

4. Provozní deník bude veden v rozsahu d|e bodu 10, písm. a) pří|ohy č. ,t vyh|ášky

č. 383/2001 Sb.

Provoz zařízení bude provozován v sou|adu s pravomocným ko|audačním rozhodnutím

MěÚ Hav|íčkův Brod, stavebního úřadu, č. j.: ST/44ol2oo7lHa ze dne 21. 6. 2007.

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá p|atnost rozhodnutí krajského úřadu

č. j.: KUJ| 38189/2015 ze dne 1' 6. 2015, včetně provozního řádu uvedeným

rozhodnutím schvá|eného.

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

správního řádu:

HBH odpady s.r'o., Havířská 1124,58o 01 Hav|íčkův Brod, |Co: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: oo2 67 449

Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů, vydávaná pod|e da|ších

zv|áštních předpisů.

odůvodnění:

Na zák|adě žádosti účastníka řízení o udě|ení souh|asu k provozu zařízeni ke sběru, výkupu a
vyuŽíváni odpadů (způsoby R 3, R 5 a R'12 uvedenými vpří|oze č. 3 zákona o odpadech) s
názvem ,,Provozovna Havlíčkův Brod, Havířská _ výkupna a třídírna odpadŮ,'a s jeho provozním

řádem pod|e $ 14 odst. 1zákona o odpadech, doruěené na krajský úřad dne 11. '10.2017,by|o

zahájeno správní řizení.

Dopisem č. j.: KUJ| 73122|2017 ze dne 12. 10. 2017 by|o zahájení správního řizení oznámeno i

druhému účastníku řizení, kteým je d|e ustanovení $ 27 odst. 3 věty první správního řádu a $
14 odst. 7 zákona o odpadech Městu Hav|íčkův Brod, Havlíckovo náměstí 57, 580 01 Hav|íčkův

Brod, |Čo: oo2 67 449. Tomuto Účastníku řízení by|a d|e $ 36 odst, 3 správního řádu dána
moŽnost seznámit se s podk|ady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Účastník řízeni svého
zákonného práva však nevyuŽi|.

Podání by|o ze strany Žadate|e řádně doplněno dne 23' 10.2017 '

5.

6.
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Vyměřený správní pop|atek by|, na zák|adě výzvy č. j.: KUJ| 7718712017 ze dne 23, 10' 2017,

uhrazen dne 25. 10.2017.

K Žádosti by|y doIoŽeny následujícídoklady:

' návrh provozního řádu V Iistinné (ve dvou vyhotoveních) a elektronické podobě,

zpracovaný v sou|adu s požadavky přílohy č. ,1 vyh|ášky c,3831200,1 Sb.,

' stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se síd|em v Jih|avě, územní
pracoviště Havlíčkův Brod, zn.: KHsvl23478l2o17lHBlHP/Muš ze dne 18. '10. 2017,

. výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddí| C,
v|oŽka 23292,

' informace o pozemcíchz katastru nemovitostí,
. ko|audační rozhodnutí MěÚ Hav|íčkův Brod, stavebního úřadu, č. j.: ST/440|20o7|Haze

dne 21.6.2007
. sdě|ení MěÚ Havlíčkův Brod, stavebního úřadu, č' j',. sTt44ot2oo7t{aze dne 18.3.2014
. dok|ad o zap|acení správního pop|atku - e.mailové potvrzení o přijetí částky zaslané

odborem ekonomickým Krajského úřadu Kraje Vysočina,
. ustanovení odpadového hospodáře pana Jiřího Ho|ešáka, včetně dok|adů o jeho

odborné způsobiIosti,
. písemná p|ná moc ze dne 1 ' 8.2017 pro Ing. Lenku Mikletičovou.

Předmětem vydání rozhodnutí je provoz zařizení ke sběru, výkupu a vyuŽívání odpadů, kterému
by|o přidě|eno identifikační čís|o zařízení cZJ00309. Způsob vyuŽívání odpadů odpovídá kódům
R3, R5 a R12 uvedenýmiv příloze č.3 zákona o odpadech.

Podrobný popis provozu zařízení je součástí provozního řádu, kteý je přílohou tohoto
rozhodnutí.

Vzh|edem k tomu, že Žádost o udě|ení souh|asu k provozu zařizeni ke sběru, výkupu a

vyuŽívání odpadů a s jeho provozním řádem obsahuje po doplnění všechny ná|eŽitosti dané $ 1

vyh|ášky č. 383/2001 Sb. a provozní řád zařízení by| zpracován ve smys|u pří|ohy ě. 1 vyh|ášky
č. 383/2001 Sb., doŠe| správní orgán k závěru, Že vydání předmětných souh|asŮ je možné za
předpokladu splnění podmínek citovaných Ve výroku tohoto rozhodnutí. Krajský úřad
podmínkami upřesni| (zdůraznil) poŽadavky na provozování daného zařízení v sou|adu s
aktuá|ně p|atnou |egis|ativou. Na zák|adě výše uvedeného rozhod| správní orgán o Žádosti tak,
jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu $ 81 správního řádu |ze odvo|at do,15 dnů ode dne

doručení tohoto rozhodnutí, k Ministerstvu Životního prostředí, a to podáním učiněným u
krajského úřadu. Případné odvo|ání musí mít ná|eŽitosti uvedené v $ 82 odst. 2 správního řádu.
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V Jih|avě dne 30. října2017

^nw,",,u,úředník odboru Životního prostředí a zemědělství
podepsáno elektronicky

PříIoha: 1x schválený provozní řád

RozděIovník (účastnícÍ řízení) :

obdrží do vlastních rukou, s přílohou:

HBH odpady s.r.o., Havířská 1124,580 01 Hav|íčkův Brod

obdrží datovou schránkou, s přílohou:

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Hav|Íčkův Brod
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