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KRAJSKÝ ÚŘno KRAJE vysoČlun
odbor Životního prostředí a zemědě|ství
Žižkova 1 8821 57, 586 01 Jih|ava, Česká repub|ika

tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Čís|o jednací: KIJJ| 8976412022

Sp. zn.: OZPZ 138012022 Yopr
Vyřizuje/te|efon: Ing. o|dřich Voprša|/564 602 517

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 č. 129l2oo0 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

$ 21 odst. 2 a $ 30 odst. 3 zákona č. 54112020 Sb., o odpadech (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-), vydává na zák|adě před|oŽených dokladů účastníkovi
správního řízení,

právnické osobě HBH odpady s.r.o., se síd|em Havířská 1124,58o 01 Havlíčkův Brod, IČo:
275 10 140,

l. povolení

provozu zařízení pro nak|ádání s odpady ve smys|u ustanovení $ 2,l odst. 2 zákona o odpadech:

typ zařizení. zařízenÍ ke skladování, sběru a Úpravě odpadu s názvem ,,Provozovna
Hav|íčkův Brod, Havířská uIice - Výkupna a třídírna odpadů',, činnosti d|e katalogu činností
uvedeného vpříloze č.2 kzákonu o odpadech: 3.1.0, 3.2.0, 3.3'0, 3.4.0, 11,1.0 a 12'1.0,

způsoby nak|ádání s odpady d|e pří|ohy č. 5/6 kzákonu o odpadech. R,l2a, R12b, R12c, R13a,
D13 a D14.

umístění zařízení:

identifi kačn í čísIo zařízení,.

Havířská 3083, 580 01 Hav|íčkův Brod, pozemky KN p. č. st.
5376 a2901|6 v k. Ú. Hav|íčkův Brod.

cZJ00309 (dá|e jen ,,zařízení,')'

Povo|ení se vydává na dobu neurčitou a je p|atné za těchto podmínek:

1' Zařízeni 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 ŘÁo - Provozovna Hav|íčkův Brod,
Havířská u|ice _ Výkupna a třídírna odpadů.., který zpracova|a spo|ečnost HBH odpaf,y

s.r.o. V záři2022 a který čítá 17 stran a 2 pří|ohy.

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882157 ' 586 01 Jihlava, |Čo: 70890749

I D datové sch rán ky: ksab3eu' e-mai| : posta@kr-vys ocina.cz



Zařizení bude provozováno v sou|adu s ko|audačním rozhodnutím MěÚ Hav|íčkův Brod.
odboru stavební Úřad, č. 1': STl440l2oo7|Ha ze dne 21. 6. 2oo7.

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá p|atnost rozhodnutí krajského úřadu
č. j.: KUJ| 8037712017 zedne 30. 10. 2017, právní moc,18. 11'2017, včetně provozního
řádu uvedeným rozhodnutím schvá|eného.

l|. povolení
k upuštění od oddě|eného soustřed'ování odpadů ve smys|u ustanovení $ 30 odst. 2 zákona o
odpadech v zařizeni pro nak|ádání s odpady specifikovaném v první výrokové části tohoto
rozhodnutí'

Povolení se týká níŽe uvedených druhů odpadů zařazených v sou|adu s vyh|áškou č. 8/2021 Sb.
o Kata|ogu odpadů a posuzování v|astností odpadů (Katalog odpadů) a zač|eněných do níŽe
uvedených samostatných skupin:

Skupina č. 1:

03 03 08 odpady ze třídění papíru a |epenky určené k recyk|aci

15 01 01 Papírové a |epenkové oba|y

19 12 01 Papír a lepenka

20 01 01 Papír a |epenka

Uvedené odpady ve skupině č. 1 se budou neoddě|eně soustřed'ovat na zák|adě upuštění od
oddě|eného soustřed'ování a evidovat pod jedním kata|og. čís|em druhu odpadu 1g 12 01 Papír
a lepenka.

Skupina č. 2.

15 01 02 P|astové oba|y

19 12 04 P|asty a kaučuk

20 01 39 Plasty

Uvedené odpady ve skupině č. 2 se budou neoddě|eně soustřed'ovat na zák|adě upuŠtění od
oddě|eného soustřed'ování a evidovat pod jedním kata|og. čís|em druhu odpadu 19 12 04 P|asty
a kaučuk.

Skupina č. 3:

15 01 07 Skleněné oba|y

19 12 05 Sklo

20 01 02 Sklo

Uvedené odpady ve skupině č. 3 se budou neoddě|eně soustřed'ovat na zák|adě upuštění od
oddě|eného soustřed'ování a evidovat pod jedním katalog. čís|em druhu odpadu 19 12 05 Sk|o.,
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Povo|ení se vydává na dobu neurčitou a je p|atné za těchto podmínek:

1. Spo|ečně |ze soustřed'ovat pouze druhy odpadů stanovené v samostatných skupinách
uvedených ve druhé výrokové části tohoto rozhodnutí.

Veškeý odpad soustřed'ovaný neoddě|eně na zák|adě povo|ení k upuštění od
odděleného soustřed'ování odpadů se zařazuje v 1. skupině pod kata|ogové čís|o
19 12 01, ve 2. skupině pod kata|ogové číslo 19 12 04, ve 3. skupině pod kata|ogové
čís|o 19 12 05.

Vpřípadě změny nás|edného způsobu nak|ádání s odpady u 1. skupiny (rozvázáni
sm|ouvy a ukončeníspo|upráce se spo|ečností Hamburger Recyc|ing CZs.r.o., se sídlem
Janáčkova 1451t2, 693 01 Hustopeče, lČo: 255 95 822, která svým proh|ášením
potvrdi|a odebírání předmětných druhů odpadů v netříděném stavu a která zároveň
zabezpečí nás|edné vyuŽití těchto odpadů, bude tato skutečnost oznámena krajskému
úřadu do 30 dnů ode dne změny. Pokud zároveň s oznámením nebude do|oŽen dok|ad
oprávněné osoby o odběru spo|ečně soustřed'ovaných předmětných odpadů, povo|ení
k upuštění od oddě|eného soustřed'ování odpadů pozbyde p|atnost a odpady budou
tříděny samostatně podle jednotlivých druhů a kategorií ve smys|u zákona o odpadech'

V případě změny nás|edného způsobu nak|ádání s odpady u 2. skupiny (rozvázání
smlouvy a ukončení spoIupráce Se spoIečností BRNoMETAL s.r.o., se síd|em
Čechyňská 367t25, Trnitá, 602..oo Brno, |Čo: 469 03 534, která svým proh|ášením
potvrdi|a odebírání předmětných druhů odpadů v netříděném stavu a která zároveřl
zabezpeci nás|edné vyuŽití těchto odpadů, bude tato skutečnost oznámena krajskému
úřadu do 30 dnů ode dne změny. Pokud zároveň s oznámením nebude do|oŽen dok|ad

oprávněné osoby o odběru spo|ečně soustřed'ovaných předmětných odpadů, povo|ení
k upuštění od oddě|eného soustřed'ování odpadů pozbyde p|atnost a odpady budou
tříděny samostatně pod|e jednot|ivých druhů a kategorií ve smys|u zákona o odpadech.

V případě změny nás|edného způsobu nak|ádání s odpady u 3. skupiny (rozvázáni
sm|ouvy a ukončení spo|upráce se společností REMAT GLASS s.r.o., se síd|em
Pompova 334|37, Komárov, 617 00 Brno, |Čo: 155 30795, která svým proh|ášením
potvrdi|a odebírání předmětných druhů odpadů v netříděném stavu a která zároveň
zabezpečí nás|edné vyuŽití těchto odpadů, bude tato skutečnost oznámena krajskému
Úřadu do 30 dnů ode dne změny. Pokud zároveň s oznámením nebude do|oŽen dok|ad

oprávněné osoby o odběru spo|ečně soustřed'ovaných předmětných odpadů, povolení
k upuštění od oddě|eného soustřed'ování odpadů pozbyde p|atnost a odpady budou
tříděny samostatně podle jednot|ivých druhů a kategorií ve smys|u zákona o odpadech.

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, |Co: 27510140
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Učastník řízení dle ustanovení $ 27 odst. 3 správního řádu:

město Havlíčkův Brod, Hav|íčkovo náměstí57, 580 01 Hav|íčkův Brod, lČo: oo2 67 44g

Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů, vydávaná podle da|šÍch
zv|áštních předpisů.

odůvodnění
Na zák|adě Žádosti právnické osoby HBH odpady s.r.o., se síd|em Havířská 1124, 58o 01
Hav|íčkův Brod, lČo: 275 10 140, o povo|ení provozu zařízení ke sk|adování, úpravě a vyuŽití
odpadu pod|e $ 2,l odst.2zákona o odpadech, doručené na krajský Úřad dne 30. 6'2022,by|o
v sou|adu s $ 44 správního řádu zaha1eno správní řizenÍ. Součástí podáníje i Žádost o povo|ení
pod|e $ 30 odst. 2 zákona o odpadech, kdy nemusí být určité druhy ostatních odpadů
v předmětném zařízení soustřed'ovány oddě|eně. Upuštění od oddě|eného soustřed'ování
převzatých odpadů se povaŽuje za Úpravu odpadů'

Dopisem č. j.. KUJ| 6402112022 ze dne 22' 7. 2022 by|o zahájení správního řízení oznámeno i

druhému účastníku řÍzení, kterým je dle ustanovení $ 27 odst. 3 věty první správního řádu a $
22 odst. 2zákona o odpadech město Hav|íčkův Brod, se síd|em Hav|íčkovo náměstí 57,58o 01
Havlíčkův Brod, |Čo: oo267 449. Tomuto Účastníkuřízeni by|a dle $ 36 odst.3 správního řádu
dána moŽnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Účastník řízení svého
zákonného práva však nevyuŽi|.

Vzh|edem k tomu, že Žádost neobsahova|a všechny ná|eŽitosti dané pří|ohou č. 3 zákona o
odpadech a rovněŽ předloŽený provozní řád neby| zpracován ve smys|u pří|ohy č. 1 vyh|ášky č.
27312021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a neby|y do|oŽeny podk|ady |egislativně
poŽadované, by|o správní řízení, usnesením d|e $ 64 odst. 1 písm' a) správního řádu, č. j': KUJl
6404712022 ze dne 22.7.2022, přerušeno a stanovena |hůta do 31 . 10' 2022 pro dop|nění
podání.

Podání by|o řádně dop|něno dne 19. ,l0. 2022 a správní řízeni by|o obnoveno.

Vyměřený správní pop|atek by|, na zák|adě výzvy č. j.: KUJI 88355|2022 ze dne 19. 1o. 2022,
uhrazen dne 21. 10. 2022.

K Žádosti by|y do|oŽeny nás|edujÍcí dok|ady (některé písemnosti by|y zajištěny správním
orgánem v rámci zjišt'ovánískutečného stavu věci):

. návrh provozního řádu v Iistinné (ve dvou vyhotoveních) a e|ektronické podobě, včetně
návrhu provozního deníku,

. výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Krá|ové, oddí| C,
v|ožka23292,

. závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdravi - Krajské hygienické stanice kraje
Vysočina se síd|em v Jih|avě, územního pracoviště Hav|íčkův Brod, č' j.:
KHSV/16788|2022/HB/HP/Muš ze dne 20' 7.2022 (d|e $ 133 písm. b) zákona.o
odpadech),
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. dokument vydaný pod|e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování v|ivů na Životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, Ve znění pozdějších předpisů,
k předmětnému záměru,

. potvrzeníoprávněných osob o odběru neoddě|eně soustřed'ovaných druhů odpadů,

. informace o pozemcichz katastru nemovitostí,

. ko|audační rozhodnutí MěÚ Hav|íčkův Brod, stavebního úřadu, č. j.: ST/44Ot2Oo7tHaze
dne 21.6.2007,

. sdě|ení MěÚ Hav|íčkův Brod, stavebního úřadu, č. j.: STt44Ot2o07|Ha ze dne
18. 3. 2014,

. dok|ad o zap|acení správního pop|atku _ avízo o došlé platbě zas|ané odborem
ekonomickým Krajského úřadu Kraje Vysočina,

. nájemní sm|ouva.

Předmětem vydání rozhodnutí je povolení provozu zařizeni ke skladování, sběru a úpravě
odpadu, kterému by|o přidě|eno identifikační čís|o zařízení CZJ00309, činnosti d|e kata|ogu
činností uvedeného v pří|oze č.2 k zákonu o odpadech. 3.1.0, 3.2.0, 3.3.0, 3.4'o, 11'1'o a
12.1 .o, způsoby nakládání s odpady d|e pří|ohy č. 5/6 k zákonu o odpadech. R12a, R12b, R12c,
R13a, D13 a D14. Dá|e je předmětem vydání rozhodnutí povolení pod|e $ 30 odst. 2 zákona o
odpadech' kdy nemusí být určité druhy ostatních odpadů v předmětnémzařizení soustřed;ovány
odděleně.

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

Krajský úřad upozorňuje na povinnost vyp|ývající z $ 23 odst. 1 zákona o odpadech týkající se
provedení revize povo|ení provozu zařizeni, včetně provozního řádu, z h|ediska jeho aktuá|nosti
a úp|nosti a předloŽení zprávy o provedené revizi povo|ení provozu zařízení ke schvá|ení, a to
ve |hůtě 6 |et ode dne nabytí právní moci povo|ení provozu zařízení, jeho pos|ední změny nebo
rozhodnutí o schvá|ení pos|ední zprávy o revizi. obsahové ná|eŽitosti zprávy o revizi jsou
stanoveny v pří|oze č. 3 k zákonu o odpadech. Dá|e upozorňujeme na povinnost uvedenou v $
95 odst. 1 zákona o odpadech. Provozovate| zařizení je povinen oh|ásit Údaje o zařízení
určeném pro nak|ádání s odpady a údaje o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení
provozu zařízení. Zahájeni a obnovení provozu zařízení se oh|ašuje před jejich zahájením nebo
obnovením. Přerušení nebo ukončení provozuzařízení se oh|ašuje do 15 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nasta|a. oh|ašování se provádí pod|e pří|ohy č. 15 vyh|ášky č,' 27312021 Sb., o
podrobnostech nak|ádání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému p|nění oh|ašovacích
povinností (www' ispop. cz).

Vzh|edem k tomu, Že žádost o povo|ení provozu zařizení ke sk|adování, sběru a úpravě odpadu
obsahuje po dop|nění všechny ná|eŽitosti dané pří|ohou č. 3 k zákonu o odpadech, by|y

doloŽeny všechny podk|ady |egis|ativně poŽadované a přepracovaný provozní řád zařízení by|
zpracován ve smys|u přílohy č. 1 vyh|ášky č. 273|2021 Sb., o podrobnostech nak|ádání s
odpady, doše| správní orgán k závěru, Že vydání předmětných povo|ení je moŽné za
předpok|adu sp|nění podmínek citovaných ve výrokových částech tohoto rozhodnutí. Krajský
úřad podmínkami upřesni| (zdŮrazni|) poŽadavky na provozování daného zařízeni v sou|adu s
aktuá|ně p|atnou |egis|ativou. Podmínka č. 1 první výrokové části tohoto rozhodnutí by|a
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stanovena V sou|adu s s 22 odst. 1 zákona o odpadechaváŽe se k p|nění povinnosti provozovat

zařízení k nak|ádání s odpady Ve Smys|u schváleného provozního řádu, který je nedílnou

součástí tohoto rozhodnutí. S oh|edem ke skutečnosti, Že provozovate| disponuje platným

souh|asem k provozu předmětného zařízení a s jeho provozním řádem (ve smys|u $ 
,t4 odst. 1

zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona o

odpadech), č. j.: KUJI 8037712017 ze dne 30. 10.2017, právní moc 18. 11' 2017, by|a

stanovena podmínka č. 3 v první výrokové části rozhodnutí (nabytím právní moci tohoto

rozhodnutí pozbývá p|atnost rozhodnutí krajského úřadu č. j.: KUJ| 8037712017 ze dne

30. 10.2017, právní moc 18. 11' 2017, včetně provozního řádu uvedeným rozhodnutím

schváleného). Na zák|adě výše uvedeného rozhodl správní orgán o Žádosti tak, jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvo|ání

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.

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 24. 10' 2022

Ing. o|dřich Voprša|
úředník odboru Životního prostředí a zemědě|ství

Příloha: 1x schváIený provoznÍ řád

Rozdělovník

obdrží osobně, s přílohou:
1. HBH odpady s.r.o.' HavÍřská 1124,580 01 Hav|íčkův Brod

obdrŽí datovou schránkou, s přílohou:

2. město HavIíčkův Brod, Hav|íčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod
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