KRAJSKÝ ÚŘno rnn.lE vysoČtruR

odbor Životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57,587 33 Jihlava, Česká repub|ika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Císlo jednací: KUJ| 32407l2o21
Sp. zn.: ozPz674l2o21 HrÚ
Vyřizuje/telefon' ng. Simona
I

H

růzová/564 602 528

Rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor Životního prostředí a zemědě|ství (dá|e jen ,,krajský úřad.,)'
jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství pod|e $ 29 odst.
,1
1 a $ 67 odst' písm' g) zákona č' 129t2ooo Sb', o krajích (krajské zřÍzení), ve znění pozdějších
předpisů, a pod|e $ 26 odst. 1, s 96 odst. 4, s 126 písm. j.) zákona Ó' 541t2o2o Sb., o odpadech
(dále jen ,,zákon o odpadech..), po provedeném správním řízení pod|e zákona Ó.50012004 sb.'
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,správní řád.,)' udě|uje na zák|adě
předloŽených dok|adů účastníkovisprávního řízení,
právnické osobě uvedené pod obchodním jménem HBH odpady s.r.o., Havířská 1124,580 01
HavtíckůvBrod, |Čo zlslo.l+o,

souhlas
k obchodování

s odpady ve smys|u ustanovení $ 26 odst. 1 zákona o odpadech' identifikační
čís|oobchodníka s odpady coJ00002.

Souh|as se týká níŽe uvedených druhů odpadů zařazených pod|e vyh|ášky č. 93/2016 Sb.'
o Kata|ogu odpadů, v souladu s vyh|áškou č, Bl2021 Sb., o Kata|ogu odpadů a posuzování
v|astností odpadů (Katalog odpadů):
Kód
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

03 03 08

a)

15 01 01

odoadv ze tříděnÍ papíru a |epenky určenék recyk|aci
Papírovéa lepenkové oba|y

15 01 02

P|astové oba|y

r\

15 01 05

KompozitníobaIv

15 01 07

Sk|eněné oba|y

o

16 01 20

Sklo

U

17 02 02

Sklo

17 04 05

Že|ezo a oce|

19 12 01

Paoír a |epenka

19 12 04

P|astv a kaučuk

19 12 05

Sklo

20 01 01

Papír a |epenka

20 01 02

Sklo

o
o
o
o
o

a.i

ZiŽkov
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ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Souh|as se vydává na dobu určitou a to do 30. 5.2027.
Účastník řízení,na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ustanovení $ 27 odst.
správního řádu:

HBH odpady s.r.o., Havířská 1124,58O 01 Hav|íčkůvBrod, |Čo..27510140

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

odůvodnění
Na zák|adě Žádosti úcastníkařízení o udě|ení povo|ení k obchodovánís odpady pod|e $ 26 odst.
1 zákona o odpadech, doručenéna krajský úřad dne 13. 4. 2021, by|o zahájeno správní řízení'

Vyměřený správní poplatek by|, na zák|adě výzvy č. j.: KUJ| 36o4gt2o21
uhrazen dne 27 . 4. 2021.

ze

dne 26.4.2021,

K Žádosti by|y doIoŽeny násIedující doklady:

.
.

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

dok|ad o zap|acení správního- pop|atku * avízo o doš|ép|atbě zas|ané odborem
ekonomickým Krajského Úřadu Kraje Vysočina.

Krajský úřad posoudi| Žádost Žadate|e, přičemŽ sh|eda|, Že ji |ze p|ně vyhovět. Žádost mě|a
obsahové ná|eŽitosti pod|e pří|ohy č' 3 bodu 6 zákona o odpadech' U Žadate|e neby|o zjištěno
omezení pro vydání povo|ení ve smys|u ustanovení $ 27 zákona o odpadech.
Udě|ený souh|as k obchodování s odpady by| udělen na dobu určitou s oh|edem na ustanovení
$ 26 odst. 2zákona o odpadech.

Pro účelyp|nění evidenčních a oh|ašovacíchpovinností přidě|il krajský Úřad s odkazem na
ustanovení $ 96 odst. 4 zákona o odpadech Žadateli identifikační čís|oobchodníka s odpady
coJoooo2. Pod|e $ 95 odst. 1 zákona o odpadech, je Žadate| povinen oh|ásit zahájení, ukončení,
přerušení nebo obnovení činnosti. Z důvodu, Že nová vyh|áška o podrobnostech nak|ádání s
odpady je v legis|ativním procesu, vyuŽije Se pro sp|nění této povinnosti, s odkazem na metodický

pokyn Ministerstva Životního prostředí, č' j. MZP12021l720l2\9, ze dne 25. 1.2021, prozatímní
formu|ář pro oh|ášení, zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva Životního prostředí.
Krajský Úřad upozorňuje Žadate|e na povinnosti obchodníka s odpady pod|e $ 44 odst. 2,3 a 4
zákona o odpadech. PředevŠímjde o to, Že Žadate|jako obchodník s odpady se stává v|astníkem
odpadu a má všechny povinnosti obchodníka s odpady ve vztahu k tomuto odpadu okamŽikem
zahájení přepravy odpadu z provozovny nebo zařízení, ze kterého odpad přebírá, nebo
okamŽikem převzetí od jiného obchodníka' S převzatým odpadem nesmí nak|ádat jiným
způsobem neŽ s ním obchodovat a přepravovatjej. Žadate| smí odpady předat pouze dozařízení
k úpravě odpadu nebo zařízení k vyuŽití odpadu nebo jinému obchodníkovi s odpady; v okamŽiku'
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zahájení přepravy musí mít převzetízajištěno písemnou sm|ouvou' Pokud Žadate| přebírá odpady
od jiného obchodníka, smíje předat pouze do zařízeník úpravě odpadu nebo do zařízeník vyuŽití
odpadu. Ze sm|uv mezi Žadate|em a obchodníkem s odpady musí být zřqmé, kdo je v|astníkem
odpadu během přepravy a má všechny povinnosti k přepravovanému odpadu. Žadate| musí za
převzatý odpad poskytnout osobě, která mu odpad předává, úp|atu. odpady není moŽné přebírat
od nepodnikajících fyzických osob.

64 zákona Ó.54212020 Sb., o výrobcích s ukončenou Životností, p|atí, Že konečný
uŽivatel smí předat odpadní e|ektrozařízení pouze na místo zpětného odběru, zpracovate|i
Pod|e $

odpadních e|ektrozařízení nebo pos|ednímu prodejci podle $ 66 tohoto zákona.

Krajský úřad vzh|edem k druhům odpadů a re|ativně jasným zákonným povinnostem obchodníka
s odpady nestanovujev rozhodnutí podmínky pod|e $ 26 odst. 1zákona o odpadech.
Na zák|adě výše uvedeného rozhodI správní orgán o Žádosti tak'

jakje uvedeno ve výrokové části

tohoto rozhodnutí'

Poučenío odvo|ání
Proti tomuto rozhodnutí se Ve smys|u $ 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' Podané odvo|ání
má v sou|adu s $ 85 odst. 1 správního řádu odk|adný Úcinek. odvo|ání podané jen proti
odůvodněnírozhodnutíje d|e $ 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.
V Jihlavě dne 29. 4.2021

Ing. Simona Hrůzová

úředník odboru Životního prostředí a zemědě|ství
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