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RozHoDNUTí
KrajskyÚrad Pardubického
kraje jako príslušn!
orgán veiejnésprávy v oblasti
odpadovéhohospodárstvípodle ustanovenís 78 odst. 2 písm. a) zákona
VO znění
č.185/2001Sb., o odpadecha o změně někten/chdalšíchzákonťr,
pozdějších
piedpisťt(dá|ejen ,,zákono odpadech..)
a ustanovenís 29 odst. 1,
pozdějších
pÍedpis, po správním
ve
67
12912000
krajích,
znění
zákonač.
Sb., o
s
Yizeni,vedenémpod|ezákona č,.500|2004
Sb., správnírád, Ve zněnípozdějších
predpisťr
(dá|ejen ,,správní
rád..)a zákon v!šeuvedenych,
rozhod|
takto:
l.

Podleustanovení
$ 14 odst.1zákonao odpadech
udělujesouhlas
k provozovánízaiizeníke sběru odpad a s jeho provoznímÍádemspo|ečnosti:
LlKo SV|TAVY á.S., To|stého 2,|14113,PÍedměstí,568 02 Svitavy,
iádu |Č:25260 715 ( častník
rízenípod|eustanovení
$ 27 odst.1 správního
dáletaké,,Žadatel..)
pro provozovnu:
odpadu Svitavy..,kterábudeprovozovanána pozemkuparc.č.1639
,,PÍekladiště
v katastrá|ním
uzemí Svitavy-piedměstí
[760960J(dá|e jen ,,provozovnanebo
zalizení,,).
podmínek:
Souhlasse udělujeza následujících
1, Provoz zaŤízení
ke sběru odpadťrVe vfše uvedenéprovozovněse bude rídit
odpadu
ke sběru odpadťt- PÍekladiště
schválenym,,ProvoznÍm
rádem zafÍzenÍ
pií|ohou
č.1 tohotorozhodnutí.
kteryje nedí|nou
Svitavy,,,
nakládatpouzes odpady
ke sběruodpadťr
zaťizení
2. Žadatelbude pii provozování
prostiedí
(pod|ePrílohyč. 1 vyh|áškyMinisterstvaŽivotního
č.93/2016Sb.,

náměstí125,53211 Pardubice,Te|.:+420466 026 190,Fax +420466 611 ?20, Email pcta@pardubffitaj.cz
Korrenskél.ro

ze dne 23.03.2017
KrÚ 23197t2017toŽPvRo
rozhodnutíč.j.:
NáleŽíkSpis.zn.:SpKrÚ 16788t2o17loŽPal,

kteréjsou uvedenyV podkapitole2,1.Prehledodebíranych
o Kata|oguodpadťJ),
provozního
ňádu(stran4 aŽ5).
druhŮodpad schvá|eného
jednotlivfchdruh odpadri (včetněodpadťrvznikajících)
3. Pro shromaŽd'ování
prostredky,kterésvym provedením
pouze
pouŽity
takovéshromaŽd'ovací
budou
Životního
všechnypoŽadavkyuvedenéve vyh|ášceMinisterstva
budousp|Ďovat
Ve
znění
podrobnostech
nakládání
s
odpady,
prostredíč. 383/2001Sb., o
pÍedpisti.
pozdějších
bude vedenaa nás|edněohlašovanápod|eustanovení
4. Evidenceodpadťr
s 39
v
ustanovení
pak
stanovenlmi
náleŽitostmi
zákonao odpadech,zejména s
s 21
prostÍedí
sb., o podrobnostech
č.383/2001
Životního
a $ 22 vyhláškyMinisterstva
piedpisťt.
pozdějších
s odpady,ve znění
nak|ádání
č.2 vyh|ášky
v sou|adus Pťí|ohou
bude probíhat
do zarízení
5. Prejímkaodpadťr
č. 383/2001Sb., o podrobnostechnak|ádání
MinisterstvaŽivotníhoprostÍedí
predpisťr.
pozdějších
s odpady,Ve znění
v bodu 10 Pií|ohy
v rozsahustanoveném
6. Žadate|povedeprovoznídeníkzafízení
č. 1 vyhláškyMinisterstvaŽivotníhoprostredíč.3B3l20a1,o podrobnostech
pĚedpisťt.
nak|ádání
s odpady,ve zněnípozdějších
7, Veškerézměny tlkající se provozu zaťízeníke sběru odpadťra změny
Krajskfm
budou piedem projednánya odsouh|aseny
V provoznímrádu zaŤizení
kraje.
rjrademPardubického
ze zákona o odpadecha jeho
8. Žadate|bude p|nitda|šípovinnostivyp|fvající
predpis, včetně
právních
všechnove|izací,
prováděcích
- do 31.03.2020.
udě|uje
na dobu určitou
se tímtorozhodnutím
9. Souh|as
|hťrty
uvedené
mťrŽe
bÝtzrušenonebozměněnopĚedup|ynutím
10.Toto rozhodnutí
78
odst.4
podmínce
sice
na
zák|adě
ustanovení
a
v
č.9 vfroku rozhodnutí,
$
zákonao odpadech.
ňádu:
iízenípodleustanovení
Účastník
s 27 odst.1 správního
Piedměstí,568
02 Svitavy,|Č:25260715
LtKo SVITAVYá.S.,To|stého2114t13,

odtivodnění:
prostredí
obdrŽe|
a zemědě|ství
kraje,odborŽivotního
Krajsk! rad Pardubického
dne 24.02.2017Žádost společnostiL|Ko SVITAVY á.S., To|stého2114113,
Piedměstí,568 02 Svitavy, tČ:252 60 715 o udě|enísouh|asuk provozování
zafízeníke sběru odpadťra s jeho provoznímňádempro provozovnu,,Piek|adiště
kterábude provozovanána pozemkuparc.č.1639v katastrálním
odpaduSvitavy..,
(ČZ:cZE00174).
uzemíSvitavy-piedměstí
[760960]
v sou|aduse zákonemo odpadecha v sou|adu
PredloŽená
ŽádostbytaVypracována
vyh|ášky
1
Piítohou
1
MŽP č.383/2001sb., o podrobnostech
s ustanovením
a
č.
$
piedpisťt.
nak|ádání
s odpady,ve zněnípozdějších
piedloŽeny
K ŽádostibylyŽadatelem
nás|edující
dok|ady:
. Vlpis z obchodníhorejstÍíku,
vedenéhoKrajsk! soudem v Hradci Krá|ové,
oddí|B, vloŽka 1555, datum zápisu: 3. prosince 1996, kde v predmětu
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NáleŽíkSpis.zn.:SpKrÚ 167B8t2017tozPzJl,
rozhodnutíč.j':
KrÚ 23197t2017toŽPzJRo
ze dne 23,03'2017

podnikáníje mimo jiné uveden piedmět:Podnikánív ob|astinakládání
s nebezpečnfmi
odpady
.

Živnostensky
|istč.j.
: ŽÚ 1tzooto2,
Ev. čísto:
360901-53
12,kteryvyda|obecní
Živnostenskf iad MěstskéhoÚĚaduSvitavydne 22,02.2002,kde v pÍedmětu
je uvedenpiedmět:poradenství
podnikání
v oblastinakládání
s odpady
. Koncesní|istinač;.j.:
kten.ivydaI
ŽÚtOztKPz.O11,
EV. číslo:
360900-7447.o4,
okresníŽivnostensk!ÚÍadokresního iadu Svitavydne 05.03.2002,kde
v predmětupodnikáníje uveden piedmět:Podnikánív ob|astinak|ádání
s nebezpečnymi
odpady
. Ko|audační
kterymstavebníurad
souh|asč.j.:
62089.11lov.1098.2011lma|,
Městskéhouiadu Svitavy dne 27.12.2011povo|i|uŽívánístavby ,,stavební
upravy- REKoNSTRUKoE PŘEKLADIŠTĚ
oDPADU SVITAVY..
o Nájemnísmlouva č. NSp.20/95,kterou Žadateldne 22.09.1
995 uzavie!
- s MěstemSvitavy,|Č:Oo277 444na dobu
s v|astníkem
dotčeného
zaŤlzení
neurčitou
s člnností
od 01.09.1995
o Jmenováníodpadovéhohospodáňe,na základě kteréhobyl reditelem
společnosti
L!Ko SVITAVY, á.S. dne 18,02,2002jmenován do funkce
hospodáiepod|eustanovení
odpadového
s 15 odst. 1 zákonao odpadech
|ng'JosefGestinger,
nar.23.07.1966,
bytemostryiKámenčp.26
O Diplom č. C304336, ktery uděli|adne 26'06.1989Josefu Gestingerovi,
provozněekonomická
nar,23,07'1966Vysokáško|azemědělská,
Faku|ta
o Potvrzenío ověrenístanoveného
měiidla,kterévydal Česk1imetro|ogickf
(vyirobní
institutk váze umístěn
év zarÍzenl
č.:60/2011)
o Rozhodnutí
(Spis. zn.: SpKru 7153t2o12toŽPz)
č.j.:14o78t2o12toŽPztBT
ze dne 27.02.2012(právnímoc dne 16.03.2012),kterym Krajskf iad
Pardubickéhokraje Žadate|iudělil souh|as k provozovánípredmětného
- do 31.03.2017
zaŤízení,
a sicena dobuurčitou
o Rozhodnutí
č.j.:3g}o2t2oB|oŽPZtBT(Spis. zn; SpKru 35590/2TBloŽPz)
ze dne 04.06.2013(právnímoc dne 20,06,2013),kterym Krajskf iad
Pardubického
nebo
kraje Žadate|iudě|i|souh|as k upuštěníod tťídění
sice
na
dobu
určitou
do
31.03.2017,
oddě|eného
shromaŽd'ování
a
odpad ,
Toto rozhodnutí
č.j.:KrÚ 21oo2t2017toŽPzRo
bylo nástedněrozhodnutím
(Spis. zn.: SpKrÚ 17451|2O17loŽPZt4)
ze dne 14,03.2017změněno tak,
Že souh|asbyl prodlouŽen
do 30.09.2017.
o Informace
pozemku
k dotčenému
o Provoznírád zalízeníke sběru odpadťra návrh na zavedeníprovozního
ňáduje iseznam druhťt
deníkutohotozaŤízení.
tohotoprovozního
Součástí
bude v zaťizeninak|ádáno,
odpadri pod|e Katalogu odpad , Se kten./'mi
pracovníkťl
vzdělávání
monitoring
zarízenl
a jehov|ivna okolí,pIánodborného
popis
prístupov1ich
zaíízení,
trasapod
krajev souladu
V návaznostina v1išepodanouŽádostKrajskf iad Pardubického
s ustanovením
s 47 odst. 1 správníhoÍádua s 14 odst. 7 zákona o odpadech
prostiednictvím
a pozváník Ústnímujednání
oznámenío zahájenísprávníhoŤízení
(Spis.zn.: SpKrÚ 16788t2o17toŽPzt3)
ze dne
č.j.:KrÚ 17173t2o17toŽPZlRo
jemu
podáním
bylo
rízeni,
Že
Žádosti
m
známymÚčastník
27.02.2017
oznámi|všem
zahájenosprávníťízení.
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rozhodnutíč.j.:
KrÚ 23197t2017tozPZRoze dne 23.03.2017
Ná|eŽíkSpis.zn':SpKrÚ 16788t2o17toŽPzll,

ke splněníuče|uiízenía uplatnění
o zahájenísprávního|ízení
Spolus oznámením
krajepod|eustanovení
právučastníkťr
uradPardubického
narídi!
Krajskyi
$ 49 odst.1
jednání
Zárove Krajskf iad Pardubického
na den 17.03.2017.
rádutistní
správního
o tom, Že v rámci stníhojednáníbude provedeno
rízeniinformoval
kraje častníky
tj ohledán1za|izeníVe smys|u
oh|edáním,
dťrkazu
a sice provedení
dokazování,
Že pri Ústním
rizeníVyrozuměni,
učastníci
Dá|e
by|i
iádu.
správního
54
ustanovení
$
jednáníbudoupredloŽeny
bude
na zák|aděkten./ch
všechnypodk|ady,
k nah|édnutí
rádu
moŽnost
odst.
3
správního
36
a Že majípodle ustanovení
rozhodováno,
s
a to ještěpiedjehovydáním.
rozhodnutí
vyjádiitse k podk|adťrm
kraje doručeno(viz. prípis
Dne 09.03.2
017 by|o Krajskému iadu Pardubického
stanovisko
Spis. zn.: SpKrÚ 16788t2o17toŽPzt6)
KrÚ 2o2O2t2O17toŽPztRo,
č.j.:
stanice
Krď1skáhygienická
dne 08.03.2017
kten./m
zn.:KHSPA 03306/2017lHoK.Sy,
kraje se síd|emv Pardubicích,zemnípracovištěSvitavysouhlasí
Pardubického
provozním
Íádem.
s predloŽenym
kraje
a Krajskf uiad Pardubického
Ústní jednáníse V uvedenyden uskutečnilo
KrÚ 2217ot2017tozPzRo
o tomtosepsa| Protokol z ustníhojednání pod č.j.:
(Spis.zn.:SpKrÚ t 6788t2016toŽPzt7).
jednáníKrajskf uťadPardubického
kraje nejprveprovedldťrkaz
V rámcirjstního
ve smys|u ustanovenís 54 správníhoiádu
oh|edáním,tj ohledáni zaŤízení
(v souladu s Metodickympokynem MŽP pro krajskéÚrady k povolovánízaÍízenÍ
pro nakládánís odpady, ktery byl publikovánVe VěstníkuMinisterstvaŽlvotního
prostredív červenci2O11, ročníkXXt, Částxa 7), ze kteréhobyla poiízena
jednání.
z ustního
č.1 k protoko|u
kterátvoríPrí|ohu
fotodokumentace,
zarízenÍ)
by|o provedenov rámci
ookazování,tedy i oh|edánívěci (konkrétního
jednání,
protoŽe
pod|e
rjstního
názoruKrajského
souduv HradciKrálové
narízeného
rízení.Na tento judikátodkazuje Ve své
musí byt umoŽněnovšem r]častníkťt
pub|ikacii prof.Prťrcha
(PRŮCHA, PETR: Správnífád s poznámkamia judikaturou,
str. 164, Rozsudek
1. vydání,Praha Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-35.9,
166/2008-28).Krajsk1y
soudtímto
29.5.2009,
č.j.:
30
Ca
KS v HradciKrálové
ze dne
rozsudkemjudikoval,Že dŮkaz ohledánÍmpodle s 54 správnÍhorádu z roku 2004
pÍimÍstním
za ÚčelemposouzenÍstavu pťedměturízeníse provedejeho zhlédnutím
šetfeníza pfítomnostiučastníkŮŤízenÍ,Nikoliv tím, Že si správní orgán opatrí
podklady pro syé rozhodnutíutajenym(kabinetnÍm)
zpťlsobem.V podstatě se tak
jiŽjedná o ustá|enou judikaturu,protoŽe obdobnlm zpťtsobemrozhodnul
- 74
Nejvyšší
správnísoud nejprveV roce 2005 [RozsudekNSS č.j.:5 As 3812004
podlestaréhosprávního
iádu z roku 1967,a dá|e pak v roce
ze dne 15.09.2005]
.70 ze dne 07.04,2011]'
2011[Rozsudek
NSS č.j.:
v němŽrozhodova|
3 As 112011
jiŽpodlenovéhosprávního
fáduz roku2004.
jednáníučastníci
Běhemustního
íízenimě|imoŽnostseznámitse jak s pťedmětnou
provozovnou,
Žádostívčetněceléhospisu. Současněbyla pri
tak s predIoŽenou
jednání
tistním
dána všemrjčastník
m Ěízení
moŽnostpod|eustanovení
s 36 odst.3
správníhorádu pred vydánímrozhodnutívyjádritse k podkladm rozhodnutí,
popr.vznést
tj.nah|édnout
do spisovéhomateriálu,z častnitse oh|edánízaÍízení,
námitky,piipomínky
apod
Pri tomtojednánía vŮbec v prťrběhu
celéhosprávníhoŤízení
neby|yze strany
pripomínky.
Účastníkrízení
VznesenyŽádnénámitky,resp.
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Ná|eŽík
Spis.zn.:SpKrÚ 16788t2o17toŽPZ\,
rozhodnutíČ.j.:
KrÚ 23197t2o17toŽPzJRo
ze dne 23'03'2017

Účastník
m Ústníhojednáníbyla dána i moŽnostVznéstpodteustanovení
s 1B
odst.3 správníhoťádunámitkyprotiobsahu protokolu.Žaany z rjčastníkťr
tohoto
právanevyuŽil.
PÍi stnímjednánímby|os Žadatelem
dojednánoa Ěádnězaprotoko|ováno,
Že.
a) souhlas k provozovánizaÍízení
bude Krajskfm uiadem Pardubického
kraje
.
udělenna dobuurčitou do 31.03.2020.
Dne 27.02.2017byl Žadate|vyzván k zaplacenísprávníhopop|atkuza vydání
rozhodnutío udělení souhlasu k provozováni zaŤizeníke sběru odpadťr
a s jehoprovozním rádem
(Yyzva k zaplacení správního poplatku
č.j.:
KrÚ 17179t2o17toŽPzlRo,
Spis.zn.:SpKrÚ l6788t2o16toŽPz4).
Správnípoplatek
v částce500,-.Kčpod|eustanovení
$$ 1,2 a 6 zákonač.63412004
pťedpisťr,
sb., o správníchpoplatcích,
Ve zněnípozdějších
byl na četKrajského
uÍadu Pardubickéhokraje piipsán dne 01.03.2017 (platba bankovním
bezhotovostn
ímpievodem).
Žádost byla Krajskymuiadem Pardubického
kraje posouzenaz h|ediskaobsahu
pred|oŽenych
podklad, zp sobu manipulaces odpady v piedmětnémzalízen,t
ke sběru odpadťr
a zprisobuplněnípovinností
u|oŽenychprovozovatelm zaŤízení
pod|ezákonao odpadecha prováděcích
ke sběruodpadťr
právních
predpis.
K vÝroku|.tohotorozhodnutí:
o podmínky
uvedené
v tomtovyrokuKrajskfurad Pardubického
krajestanovi!
na zák|adězmocněnímu danéust.$ 78 odst.2 písm. a) zákonao odpadech
(větaza stiedníkem)
o K podmínce č, 2: nak|ádánís odpady bude spočívatv jejich piíjmu
do zaŤízenÍ,
v jejich prechodnémuloŽenív prostoru zaŤizenía v predání
k následnému
vyuŽívání,
resp.odstranění
odpadťr
. K podmínceč.9: p|atnost
tohotorozhodnutí
by|astanovenana dobu určitou
(do 31.03.2020)z dťrvodustále probíhajícího
vlvoje postup nak|ádání
jejich
s odpady(rozvojtrídění
a recyklaceodpad ,
vyuŽívání,
zpětnf odběr
piíslušné
apod.),na kten.inavazují(nebo jej stimulují)
změny právních
piedpisťr
(ejich novelizace,piípadněvydánínovych pčedpisťr)
v rámci Čn
i EU. Tyto změny a novelyje potom zapotrebípromítnout
do príslušnych
provozních
pro nakládání
ĚádŮza|ízení
s odpady.
jednání
Časové
omezeníplatnostiudě|eného
souhIasuby|oiádně s častníky
jednání.
projednáno
pťinaťízeném
a zaprotokolováno
ustním
Krajskf iad Pardubického
krajeupozorĎuje
na povinnostiíditse pri provozování
zalizení ke sběru odpad ustanovenímivyplfvajícímize zákona o odpadech
právníchpiedpisťr
a prováděcích
tohotozákona.Jedná se zejménao ustanovení
s 18, s 24, s 40 zákona o odpadech,kteréupravujepovinnostipri sběru odpadťr,
povinnostipri piepravě odpadťra evidencipri piepravě nebezpečnlchodpadťr;
ustanovenís 39 zákona o odpadech a s 21, s 22, s 23, s 25 vyhIášky
vlŽp č.383/2oo1Sb., o podrobnostech
nakládánís odpady,Ve znění pozdějších
piedpisťr,
povinnosti
pri
kteréstanovují
evidencia ohlašování
odpadťr
a zaŤÍzenl
a evidencipĚipiepravěnebezpečnlch
4,
odpad ; dále ustanovení
5,
6
$ s s vyhlášky
lilŽp č.383/2oo1Sb., o podrobnostech
nakládánís odpady,Ve zněnípozdějších
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rozhodnutíČ.j':
KrÚ 23197t2017toŽPaRo
ze dne 23.03,2017
Ná|eŽíkSpis.zn':SpKrÚ 16788t2o17toŽPvl,

predpisťr,
kteréstanovujíobecnéa technicképoŽadavkyna zaťizeníke sběru
níodpadťr
.
ování a soustied'ová
odpadťr,shromaŽd,
krajedovolujeŽadateleupozornitna moŽné
Závěremsi Krajskf tiradPardubického
povinnostivyp|fvající
Sb., o pÍedcházenleko|ogickéjmě
ze zákona č. 16712008
piedpisťr.
zákonťr,
ve zněnípozdějších
a o jejínápravěa o změněněkten./ch
L|Ko
kraje posoudi|piedloŽenouŽádost společnosti
Krajskf urad Pardubického
podklad
predloŽenych
(včetně
všech
této
Žádosti
SVITAVY a.S. a na základě
)
tak,jakje uvedenove vyrokurozhodnutí.
rozhod|
právních
predpis.
p sobnostostatních
nenahrazuje
Totorozhodnutí
ani neomezuje
podleustanovení
rádujsou:
iízení
Účastníci
$ 27 odst.2 správního
. MěstoSvitavy

Poučení
učastníkrj:
podatpod|eustanovení
rjčastník
mťrŽe
ťízení
Ťádu
Protirozhodnutí
$ 81 správního
Životního
a to do 15 dnťrode dne oznámenírozhodnutí,
k Ministerstvu
odvolání,
prostiedí
ČR,odborvykonustátnísprávyVt. se síd|emv HradciKrálové,podáním
kraje, odboru ŽivotníhoprostĚedí
učiněnlmu Krajskéhouiadu Pardubického
a zemědě|ství.
rádu náleŽitosti
Podanéodvo!ání
musímítpodleustanovení
s 82 odst.2 správního
rádu a musíobsahovatudajeo tom,
v ustanovení
uvedené
s 37 odst.2 správního
protikterému
rozhodnutí
směiuje,v jakémrozsahuho napadáa v čemje spatiován
rozpor s právnímipredpisynebo nesprávnostrozhodnutí
nebo Ťizení,jeŽ mu
predcházeio.
odvo|áníse pod|eustanovení
s 82 odst. 2 správníhorádu podává s potrebnym
jeden
počtemstejnopisťr
aby
stejnopiszťrstalsprávnímuorgánu a aby kaŽdy
tak,
rjčastník
dosta! jeden stejnopis.Nepodá-liučastníkpotrebnf početstejnopisťr,
je na jehonákladyKrajskyi
uradPardubického
vyhotoví
kraje.
jen protiodťtvodnění
je pod|eustanovení
rozhodnutí
odvo|ání
$ 82 odst.1 správního
ráduneprípustné.

\Q..

lng. Josef hlejduk
vedoucío{boru

PÍí|oha
č.1:
Provoznírád zaíízení
ke sběruodpad - Pťek|adiště
odpaduSvitavy
Íízení)
obdrží(ričastníci
:
LlKo SVITAVYá.S.,Tolstého
2114113,
Piedměstí,
568 02 Sv|tavy
MěstoSvitavy,T. G. Masaryka5/35,568 02 Svltavy
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Ná|eŽíkSpis'zn.:SpKrÚ 16788t2o17toŽPzll,
rozhodnutíč.j.:
KrÚ 23197t2o17toŽPvRo
ze dne 23,03.2017

Dotčené
orgány:
Krajská hygienickástanice Pardubického
kraje se síd|emv Pardubicích,
uzemní
pracoviště
Svitavy,MiladyHorákové
375112,
568 02 Svitavy
Na vědomí:
prostĚedí,
ČeskáinspekceŽivotního
obtastní
inspektorátHradecKrálové,oddělení
odpadového
hospodáiství,
Resslova1229l2a,500 02 HradecKrálové
Městskf uiad Svitavy,odbor Životního
prostiedí,T. G. Masaryka5/35,568 02
Svitavy
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