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Rozdělovník

RozHoDNUTí
Krajsk! uiad Pardubického
kraje jako pňís|ušn!
orgán veiejnésprávy v oblasti
odpadovéhohospodárstvípodle ustanovenís 78 odst. 2 písm. a) zákona
č.185/2001Sb., o odpadecha o změně někten'/ch
dalšíchzákonťr,Ve znění
pozdějších
piedpisťr(dále jen ,,zákr>n
o odpadech..)
a ustanovenís 29 odst. 1,
pozdějších
piedpisťr,
po správním
67
zákona
12912000
Sb.,
krajích,
ve
č.
o
znění
s
podle
|ízení,
vedeném
zákona č,,50012004
Sb., správnírád, Ve zněnípozdějších
predpisťr
(dálejen ,,správní
rád..)a zákon v1iše
uvedenych,
rozhod|takto:
l.

Podleustanovení
s 14 odst.1 zákonao odpadech

uděIujesouhlas
k provozovánízaíizeníke sběru odpad a s jeho provoznímÍádemspo|eěnosti:
L|Ko SVITAVY á.S., To|stého 2114113,PÍedměstí,568 02 Svitavy,
|Č:25260 715 ( častník
rádurízenípodleustanovení
$ 27 odst.1 správního
dá|etaké,,Žadate|.,)
pro provozovnu:
odpadu Poliěka..,která bude provozovanána pozemkust. parc.
,,PÍekladiště
č.3119 a parc. č. 4836/3 v katastrá|nímuzemi Polička [725358] (dá|e
jen,,provozovna
neboza|izení,,).
podmínek:
Souhlasse udělujeza nás|edujících
1, Provoz zaíízeníke sběru odpad Ve v!še uvedenéprovozovněse bude rídit
schválenym,,ProvoznímÍádemzaŤízenÍ
ke sběru odpadŮ - PŤekladiště
odpadu
pií|ohou
Polička,,,
kteryje nedílnou
č.1 tohotorozhodnutí.

+4204.66611 220, É+naiL
posta@pardubffiraj.cz
Konpnskéhonáměstí125,53211 Pardubioe,Te|.:+420466 026 190,Fa><:

NáleŽík Spis.zn':SpKrÚ 16787t2017toŽPzl7,
rozhodnutí
č.j.:
KrÚ 23171t2o17toaPzlRo
ze dne 23'03.2017

2. Žadate|budepri provozování
zaŤÍzení
ke sběruodpadťr
nak|ádatpouzes odpady
(pod|ePÍí|ohy
č. 1 vyhláškyMinisterstvaŽivotníhoprostredíč.93/2016sb.,
o Kata|oguodpadťl),
kteréjsou uvedenyv podkapito|e2.1.Prehledodebíranych
provozního
druhťl
odpaduschvá|eného
iádu (stran4 aŽ 5),
jednotllvfchdruhťrodpadťr(včetněodpadťrvznikajících)
3. Pro shromaŽd'ování
prostredky,
budoupouŽitypouze takovéshromaŽd'ovací
kterésvym provedením
budousp|ĎovatvšechnypoŽadavkyuvedenéve vyhlášceMinisterstva
Životního
prostiedíč. 383/2001Sb., o podrobnostech
nakládánís odpady, Ve znění
pozdějších
predpisťl.
pod|eustanovení
4. Evidenceodpad bude vedenaa následněoh|ašovaná
s 39
pak
zákonao odpadech,zejména s ná|eŽitostmi
stanovenfmiv ustanovení
s 21
prostÍedí
a $ 22 vyh|ášky
Ministerstva
Životního
č.383/2001Sb.,o podrobnostech
piedpisťr.
nak|ádání
s odpady,ve zněnípozdějších
5. Piejímkaodpad do za|izeníbude probíhat
v souladus Pií|ohouč.2 vyh|ášky
MinisterstvaŽivotníhoprostredí
č. 383/2001Sb., o podrobnostechnak|ádání
predpis.
s odpady,Ve zněnípozdějších
v bodu 10 Prí|ohy
6. Žadate|povedeprovoznídeníkzaŤtzení
v rozsahustanoveném
č. 1 vyh|áškyMinisterstvaŽivotníhoprostiedíč.383|2001, o podrobnostech
predpisťt.
nak|ádání
s odpady,ve zněnípozdějších
7. Veškerézměny tfkajícíse provozu zafízeníke sběru odpad a změny
V provoznímrádu zafizeníbudoupredemprojednánya odsouh|aseny
Krajskfm
uÍadem
Pardubického
kraje.
ze zákona o odpadecha jeho
8. Žadate|bude p|nitda|šípovinnostivyp|fvající
právních
prováděcích
pÍedpis, včetně
všechnovelizací.
udě|ujena dobu určitou- do 31.03.2020.
9. Souh|asse tímtorozhodnutím
|hťrty
uvedené
mťrŽe
bft zrušenonebozměněnopied uplynutím
10.Totorozhodnutí
a sice na zák|aděustanovení
78
odst.4
v podmínceč.9 vfroku rozhodnutí,
$
zákonao odpadech.
pod|eustanovení
rádu:
ťízení
Účastník
s 27 odst.1 správního
Pňedměstí,
568 02 Svitavy,|Č:25260 715
2114t13,
L|Ko SVITAVYá.S.,To|stého

odťrvodnění:
prostÍedí
kraje,odbor Životního
a zemědě|ství
obdrŽel
Krajskf rad Pardubického
dne 24.02,2017Žádost společnostlL|Ko SVITAVY á.S., Tolstého2114l13,
Piedměstí,568 02 Svitavy, |Č:252 60 715 o udě|enísouh|asuk provozování
ke sběru odpadťra s jeho provoznímrádem pro provozovnu,,PÍekladiště
zaťízení
která má byitprovozovánana pozemkust. parc.č.3119 a parc.
odpaduPotička..,
(IČZ:
cZE00173).
č.4836/3v katastrálním
uzemíPoličkaÍ725358]
v sou|aduse zákonemo odpadecha v sou|adu
ŽádostbylaVypracována
Pied|oŽená
MŽP č.383/2001sb., o podrobnostech
Pií|ohou
č.
1
vyhlášky
s ustanovením
1
a
$
pŤedpis.
nak|ádání
s odpady,ve zněnípozdějších
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Ná|eŽí
k Spis.zn':SpKrÚ 16787t2o17loŽPzl7,
rozhodnutí
ze dne 23.03.2017
č'j':KrÚ 23171|2017toŽPvRo

predloŽeny
K Žádostiby|yŽadate|em
následující
dok|ady:
o Vyipisz obchodníhorejstiíku,
vedenéhoKrajskf soudem v Hradci Krá|ové,
oddílB, vloŽka 1555, datum zápisu: 3. prosince1996, kde v piedmětu
podnikáníje mimo jiné uveden pÍedmět:Podnlkánív oblasti nakládání
s nebezpečnymi
odpady
. Živnostenskf|istč.j
.:ŽÚ 1t2ooto2,
Ev, čís|o:
12,kteryvyda|obecní
360901.53
Živnostensk!uĚadMěstského iadu Svitavydne 22.02.2002,kde v piedmětu
je uvedenpÍedmět:
podnikání
poradenství
v oblastinak|ádání
s odpady
. Koncesní|istinač.j.:ŽÚtO2tKPZ.o11,
EV. čísto:
kteÚ vydal
360900.7447-04,
okresníŽivnostenskyiiad okresního iadu Svitavydne 05.03.2
002, kde
je
v pÍedmětupodnikání uveden piedmět:Podnikánív ob|astinak|ádání
s nebezpečnfmi
odpady
. Kolaudační
rozhodnutí
č.j.:
517l93lMa,kterymstavební
uťadMěstskéhoiadu
Po|ičkadne 28.09.1993 (právnímoc dne 25.10.1993) povo|i|zafízení
do trva|ého
uŽívání
. Sm|ouvao prenechánípozemku v majetkuměsta k dočasnému
uŽívání,
kterouŽadate|dne 03.12.1996uzavre|s v|astníkem
dotčenfchnemovitostí
s Městem Po|ička,tČ: 002 77 177 na dobu neurčitous rjčinností
od
0 3 . 12 . 19 9 6
o Jmenováníodpadovéhohospodáie, na zák|adě kteréhobyl ieditelem
spo|ečnosti
L|Ko SV|TAVY, á.S. dne 18.02.2002jmenován do funkce
odpadového
hospodárepodleustanovení
s 15 odst. 1 zákona o odpadech
|ng.JosefGestinger,nar,23.07.1966,
bytemostn/Kámenčp.26
. Dip|omč. c304336, kten'i udě|i|adne 26.06.1989Josefu Gestingerovi,
nar.23.07.1966Vysokáškolazemědělská,Faku|taprovozněekonomická
o Potvrzenío ověienístanoveného
měiidla,kterévydal Českf metrologick!
(vfrobníč.:1.8112011)
institutk váze umístěn
év zaŤÍzeni
. Rozhodnutí
(Spis. zn.. SpKrÚ 7154t2o12IoŽPZ)
č.j.:14179t2o12loŽPZtBT
ze dne 27.02.2012 (právnímoc dne 16.03.2012), kten.imKrajsk1i rad
Pardubickéhokraje Žadate|iudě|i|souhlas k provozovánípÍedmětného
- do 31.03.2017
zarizenína dobu určitou
. Rozhodnutíč.j.:3g}oztzoltr,toŽPztBT(Spis. zn.i SpKru 3559ot2}rcrcŽPz)
ze dne 04.06.2013(právnímoc dne 20.06.2013),kterym Krajsk! Ěad
Pardubického
kraje Žadateliudělil souhlas k upuštěníod tríděnínebo
- do 31,03,2017.Toto
na dobu určitou
odděleného
odpadťr
shromaŽd'ování
(Spis.
rozhodnutí
by|onás|edněrozhodnutím
č.j.:xrÚ z1oo2t2o17toŽPztRo
ze dne 14.03.2017
změněnotak,Že souhlas
zn.:SpKrÚ t7451t2O17toŽPzt4)
bylprodlouŽen
do 30.09,2017.
. Rozhodnutí č.j.: oÚpRaŽprvumZOO4tBu, kten.im vodoprávní rjiad
dne 31.03.2004
stanovi|.
ochrannépásmo l. a ll.
Městského
ÚÍaduPo|ička
vrt V-6...Toto rozhodnutí
bylo nás|edně
stupně vodníhozdroje,,Po|ička
1.2004.
dne
01.1
l2004lBu
ze
č.j.:
oUPRaZPNH/61
změněnorozhodnutím
o lnformacek dotčenlmpozemkťrm
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NáleŽík Spis.zn.:SpKrÚ 1678712017tozPzt7,
rozhodnutí
č.j.:
KrÚ 23171t2017|ozPvRo
ze dne 23.03.2017

o Provoznírád zaŤízení
ke sběru odpadťra návrh na zavedeníprovozního
deníkutohotozaŤizeni.
tohotoprovozního
iádu je iseznam druhťr
Součástí
odpad podle Kataloguodpadťr,Se kten.imibude v za|izenínak|ádáno,
plánodborného
pracovníkťr
monitoring
zarízení
a jehov|ivna oko|í,
vzdě|ávání
popispiístupovych
zaŤízení,
trasapod.
V návaznosti na vfše uvedenéKrajskf iad Pardubickéhokraje v souladu
s ustanovením
oznámenÍo zahájenÍ
s 47 odst. 1 správníhorádu prostÍednictvím
správního rízení č.j.: KrÚ
17166t2o17toŽPzlRo (Spis.zn.: SpKrÚ
16787t2017loŽPzt3)
ze dne 27.02,2017oznámi|všemjemu známym ťrčastníkrjm
íizenÍ,
Že podánímŽádostiby|ozahájenosprávnírízení.
Spo|u s oznámenímo zahájenísprávního|ízenibyli učastníci
íÍzenívyrozuměni,
podanáŽádost
Že
obsahujevšechnyzákonemdanéná|eŽitosti,
a protobylisoučasně
seznámenis podk|adyrozhodnutí.
Dá|e by|i častníciŤízení
vyrozuměnio tom,
jsou
pod|e
Že
oprávnění
ustanovení
dťrkazy
$ 36 odst.3 správníhoiádu navrhovat
jinénávrhypo ce|oudobu|tzeniaŽdo vydánímrozhodnutí.
a činit
rízení
Účastníkťrm
právo
bylo takédáno
vyjádritv iízenísvé stanovisko.Krajskilurad Pardubického
kraje dále učastníkyťízenívyrozumě|,Že predpok|ádávydání rozhodnutí
po 17.03.2017
. V piípadě,Že Krajskf Ěad Pardubickéhokraje k tomuto datu
neobdrŽí
novépodk|ady,
vydá ve věci rozhodnutí.
Dne 09.03.2017by|o Krajskémuuiadu Pardubického
kraje doručeno(viz. prípis
č.j.:
KrÚ 2o2aot2o17loŽPzRo,Spis. zn...SpKrÚ 16787|2017toŽPzt6)
stanovisko
zn.:KHSPA 03306/2017lHoK-Sy,
kten.im
dne 08.03.2017
Krajskáhygienická
stanice
pracoviště
Pardubického
kraje se sídlemv Pardubicích,
Územní
Svitavysouhlasí
provozním
s pred|oŽenym
Íádem.
V obdobíod 27.a2.2017
do 22.03,2017
nebylyKrajskému
rjraduPardubického
kraje
doručeny
Žádnéjinénámitky,pripomínky,
resp.vyjádťeníčastníkťr
Ěízení.
Ztohoto
dťrvodu
krajek závěru, Že všichnir]častníci
došelKrajskf rjradPardubického
Ťízení
souh|así
s obsahempred|oŽené
Žádosti.
Dne 27.02.2017by| Žadatelvyzván k zap|acenísprávníhopoplatkuza vydání
rozhodnutío udě|ení souh|asu k provozován
í zaŤlzeníke sběru odpadťr
a s jehoprovozním ňádem (Yyzva k zaplacení správního pop|atku
KrÚ 17171t2017loŽPZRo,
č.j.:
Spis.zn.:SpKrÚ 16787t2o16toŽPaq.
Správnípop|atek
v částce500,-.Kčpodleustanovení
$$ 1,2 a 6 zákonač.63412004
pťedpisťr,
Sb., o správníchpop|atcích,
ve zněnípozdějších
by| na četKrajského
radu Pardubickéhokraje piipsán dne 01.03.2017 (platba bankovním
bezhotovostn
ímpievodem).
Žáoost by|a Krajsklm iadem Pardubického
kraje posouzenaz htediskaobsahu
piedloŽenychpodkladri,zpťrsobumanipu|aces odpady v piedmětnémzaíizení
ke sběru odpadťra zpťrsobuplněnípovinnostíuloŽenfchprovozovatelťrm
zaŤizení
pod|e
prováděcích
ke sběruodpad
právníchpiedpisťr.
zákonao odpadecha
K v:Íroku
|.tohotorozhodnutí:
o podmínkyuvedenév tomtovfroku Krajsk1i ÍadPardubického
krajestanovi|
na zák|adězmocněnímu danéust.s 78 odst.2 písm. a) zákonao odpadech
(větaza stiedníkem)
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NáleŽík Spis'zn.:SpKrÚ 16787t2o17toŽPzl7,
rozhodnutí
KrÚ 23171t2o17toŽPZRo
ze dne 23'03.2017
č.j.:

o K podmínce č. 2: nak|ádánís odpady bude spočívatv jejich piíjmu
do zaŤízení,
v jejich prechodnémuloŽenív prostoru za|izení a v piedání
k následnému
vyuŽívání,
resp.odstranění
odpadťl
o K podmÍnceč.9; p|atnosttohotorozhodnutí
byla stanovenana dobu určitou
(do 31.03.2020)z dťrvodustále probíhajícího
vfvoje postupťrnak|ádání
jejich
(rozvoj
s odpady
vyuŽívání,
zpětnf odběr
tiíděnía recyk|aceodpad ,
piíslušné
apod.), na ktenÍnavazují(nebo jej stimulují)
změny právních
piedpisťr
(ejich novetizace,piípadněvydánínovych piedpisťr)
v rámci Čn
promítnout
i EU. Tyto změny a novelyje potom zapotťebí
do prís|ušnfch
provozních
pro nak|ádání
iádŮ zaŤizení
s odpady.
Krajsk! ÍadPardubického
krajeupozorĎuje
na povinnostĚíditse pri provozování
zaŤizeníke sběru odpad ustanovenímivyplyvajícími
ze zákona o odpadech
prováděcích
právních
piedpisťr
a
tohotozákona. Jedná se zejménao ustanovení
18,
24,
40
zákona
kteréupravujepovinnostipri sběru odpad ,
o
odpadech,
s
s
s
povinnostipri piepravě odpad a evidencipÍi piepravě nebezpečnlchodpadťr;
ustanovenís 39 zákona o odpadech a s 21, s 22, s 23, s 25 vyhlášky
MzP č.383/2oo1Sb., o podrobnostech
nak|ádání
s odpady,Ve zněnípozdějších
piedpisťr,
kteréstanovujípovinnostipri evidencia ohlašování
a zaťízení
odpadťr
pii
piepravě
a evidenci
nebezpečnfch
odpad ; dá|eustanovení
$ 4, s 5, s 6 vyh|ášky
MŽP č.383/2oo1Sb., o podrobnostech
nak!ádání
s odpady,Ve zněnípozdějších
predpisťr,
kteréstanovujíobecné a technicképoŽadavkyna zaŤízení
ke sběru
odpad , shromaŽd'ování
odpad .
a soustied'ování
Závěremsi Krajsk!uiad Pardubického
krajedovolujeŽadateleupozornitna moŽné
povinnosti
vyplfvající
ze zákona č. 16712008
Sb., o piedcházeníekologickéjmě
predpis.
a o jejínápravěa o změněněkten.ich
zákonťr,
ve zněnípozdějších
Krajskf ÚťadPardubického
kraje posoudilpiedloŽenouŽádost společnosti
LlKo
SVITAVY a.s. a na základě tétoŽádosti(včetněvšech piedloŽenychpodklad)
rozhod|
tak,jakje uvedenove vyrokurozhodnutí.
pĚedpisťr.
p sobnostostatních
právních
Totorozhodnutí
nenahrazuje
ani neomezuje
pod|eustanovení
Účastníci
iízení
iádujsou:
$ 27 odst.2 správního
. MěstoPo|ička

Pouěeníričastník:
Protirozhodnutí
mťrŽe
Účastník
iízenípodatpodleustanovení
$ 81 správníhoiádu
rozhodnutí,
k
Ministerstvu
Životního
odvolání,
a to do 15 dn ode dne oznámení
podáním
prostiedí
ČR,odborvykonustátnísprávyVl. se sídtemv HradciKrá|ové,
prostredí
rjiadu
kraje,
Pardubického
odboru Životního
učiněnymu Krajského
a zemědě|ství.
Íáduná|eŽitosti
Podanéodvo|ání
musímítpodleustanovení
s 82 odst.2 správního
rádu
obsahovat
Údajeo tom,
uvedené
v ustanovení
odst.
2
správního
a
musí
37
s
jakém
protikterému
rozsahuho napadáa v čemje spatÍován
rozhodnutí
směiuje,v
jeŽ mu
nebo ťízení,
rozpor s právnímipiedpisy nebo nesprávnostrozhodnutí
pňedchá
ze|o.
odvo!áníse podle ustanovení
s 82 odst. 2 správníhoiádu podává s potrebnym
počtemstejnopis tak, aby jeden stejnopiszťrstal
správnímuorgánua aby kaŽdy
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Ná|eŽí
k Spis.zn.:SpKrÚ 16787t2017toŽPZ7,
rozhodnutí
č'j':KrÚ 23171t2o1?loŽPztRo
ze dne 23.03.2017

učastník
dostal jeden stejnopis.Nepodá.|irjčastník
potiebnf početstejnopisťr,
je na jehonákladyKrajskfuiad Pardubického
vyhotoví
kraje.
jen protiodťrvodnění
je pod|eustanovení
odvo|ání
rozhodnutí
$ 82 odst.1 správního
iádu nepiípustné.

[Q.'

Ing.Josef Hejduk
vedoucíodboru
I

PÍíloha
č.1:
- Prek|adiště
Provoznírád zarÍzení
ke sběruodpadťJ
odpaduPo|ička
obdrŽí( ěastníciÍízení):
L|Ko SV|TAVYá.S.,To|stého
2114113,
PÍedměstí,
568 02 Svitavy
MěstoPolička,
Palackého
nám.160,57201 Po|ička
Dotčené
orgány:
Krajská hygienickástanice Pardubického
kraje Se síd|emv Pardubicích,
Územní
pracoviště
Svitavy,MiladyHorákové
375112,
568 02 Svitavy
Na vědomí:
prostredí,
ČeskáinspekceŽivotního
oblastníinspektorátHradecKrá|ové,
oddě|ení
odpadového
hospodáiství,
Resslova1229|2a,
500 02 HradecKrá|ové
Městskyi iad Polička,odbor uzemníhop|ánování,
rozvojea Životního
prostiedí,
Pa|ackého
nám.160,57201 Po|ička
. usekodpadového
hospodáňství
. vodoprávníiad

/

9,./
/
/ , A
/
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