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23.03.2017

Rozdělovník

RozHoDNUTí
Krajskyi Ěad Pardubického
kraje jako pňíslušnf
orgán veiejnésprávy v ob|asti
pod|e
odpadovéhohospodárství
ustanovenís 78 odst. 2 písm. a) zákona
č.185/2001Sb., o odpadecha o změně někten/chdalšíchzákon , Ve znění
pozdějších
piec|pisťr
(dále jen ,,zákono cdpadech..)
a ustanovenís 29 odst. 1,
pozdějších
predpisťr,
po správním
zákona
12912000
ve
67
Sb.,
krajích,
znění
č.
o
s
pod|e
|lzení,vedeném
zákona č,50012004
Sb., správnírád, Ve zněnípozdějších
predpisťr
(dálejen ,,správní
rád..)a zákon v!šeuvedenych,
rozhodltakto:
|.

Pod|eustanovení
$ 14 odst.1 zákonao odpadech

udělujesouhlas
k provozovánízaÍízení
ke sběru odpadria s jeho provoznímŤádemspolečnosti:
L|Ko SVITAVY a.s.' Tolstého 2114113,Pňedměstí, 568 02 Svitavy,
pod|eustanovení
|Č:25260 715 (rjčastník
Ťízení
$ 27 odst. 1 správníhorádu dále také,,Žadatel..)
pro provozovnu:
odpadu Litomyšl..,která bude provozovanána pozemku parc.
,,PŤek|adiště
č,,11912 v katastrá|nímuzemí Kornice [669521](dá|e jen,,provozovnanebo
zaŤízení,,).
podmínek:
Souh|asse udělujeza následujících
ke sběru odpadťrVe vyše uvedenéprovozovněse bude rídit
1, Provoz zaŤízení
odpadu
ke sběru odpadŮ - PŤekladiště
ŤádemzaÍízení
schvá|enym,,ProvoznÍm
je
piílohou
č.1 tohotorozhodnutí.
Litomyšl,,,
ktery nedílnou
nak|ádatpouzes odpady
zaíízení
ke sběruodpadťr
2. Žadate|bude pii provozování
(podle PŤítohy
0 Sb.,
ě. 93/201
č. 1 vyhláškyMinisterstvaŽivotníhoprostťedí

+420ffi611220, Emaít posta@pardubít*yknaj.cz
Kmrcnské|to
nárněďí125,5321.tPadubirc, Te|.:+420466026 190,Fas<:

rozhodnutí
ze dne 23,03.2017
NáleŽík Spis.zn.:SpKrÚ 16786t2o17loŽPzJ7,
Č'j.:
KrÚ 23124t2017toŽPZRo

o Kata|oguodpadťJ),
kteréjsou uvedenyv podkapitole2.1.PÍehledodebÍranych
provozního
rádu(stran4 aŽ 5).
druhťl
odpaduschvá|eného
jednotlivfchdruhťrodpad (včetněodpadťrvznikajících)
3. Pro shromaŽd'ování
prostredky,
kterésvym provedením
budoupouŽitypouze takovéshromaŽd'ovací
Životního
budousplřovatvšechnypoŽadavkyuvedenéve vyh|ášceMinisterstva
prostredíč. 383/2001Sb., o podrobnostech
nak|ádánís odpady,Ve znění
pozdějších
piedpisri.
pod|eustanovení
4. Evidenceodpad bude vedenaa nás|edněohlašovaná
$ 39
zákonao odpadech,zejménapak s náleŽitostmi
stanovenfmiv ustanovení
s 21
prostiedí
a $ 22 vyh|ášky
Ministerstva
Životního
č.383/2001Sb.,o podrobnostech
piedpisťt.
nakládání
s odpady,ve zněnípozdějších
v sou|adus Pií|ohouč.2 vyh|ášky
do zaŤizení
bude probíhat
5. Piejímkaodpadťr
MinisterstvaŽivotníhoprostiedí
č. 383/2001Sb., o podrobnostechnakládání
predpisťr.
s odpady,Ve zněnípozdějších
v bodu 10 Pťí|ohy
v rozsahustanoveném
6. Žadate|povedeprovoznídeníkzaťízení
č. 1 vyh|áškyMinisterstvaŽivotníhoprostredíč.38312001
, o podrobnostech
predpisťr.
nakládání
s odpady,ve zněnípozdějších
7. Veškerézměny tfkajícíse provozuzaíizenÍ
ke sběru a vlkupu odpadťr
a změny
V provoznimiádu zaŤízení
budoupredemprojednánya odsouhlasenyKrajskii'm
uiademPardubického
kraje.
ze zákona o odpadecha jeho
8. Žadate|bude p|nitdalšípovinnostivyplyvající
prováděcích
právníchpredpisťr,
včetněvšechnove|izaci.
uděiujena dobu určitou- do 31.03.2020.
9. Souh|asse tímtorozhodnutím
|hťrty
uvedené
10.Totorozhodnutí
mťrŽe
b1ilt
zrušenonebozměněnopÍedup|ynutím
78
odst.4
v podmínceč.9 vyrokurozhodnutí,
a sice na zák|aděustanovení
$
zákonao odpadech.
pod|eustanovení
rízení
rádu:
Účastník
$ 27 odst.1 správního
Piedměstí,
LIKOSV|TAVY?.S.,Tolstého
2114t13,
568 02 Svitavy,|Č:25260715

odrjvodnění:
prostredí
Krajskf rad Pardubického
kraje,odborŽivotního
obdrŽe|
a zemědělství
dne 24,02.2017Žádost společnostiL|Ko SV|TAVY á.S., Tolstého2114113,
PÍedměstí,
568 02 Svitavy,|Č:25260 715 o udělenísouh|asuk provozovánt
zaŤízení
ke sběru odpad a s jeho provoznímrádem pro provozovnu,,PÍek|adiště
na pozemkuparc.č.119|2v katastrálním
kterábqdeprovozovaná
odpaduLitomyšl..,
ÚzemíKornice[66952
1|(Čz:cZE00172).
Žádostby|aVypracována
v sou|aduse zákonemo odpadecha v sou|adu
Pťed|oŽená
Prí|ohou
1
vyh|ášky
s ustanovením
1
a
č.
MŽP č.383/2001Sb., o podrobnostech
$
pozdějších
piedpisťr.
nak|ádání
s odpady,ve znění
piedloŽeny
K ŽádostibylyŽadate|em
následující
dok|ady:
. Vlpis z obchodníhorejstiíku,vedenéhoKrajskf soudem v Hradci Králové,
oddí|B, v|oŽka1555, datum zápisu: 3. prosince 1996, kde v pŤedmětu
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NáleŽík Spis.zn.:SpKrÚ 16786|2017toŽPz]7,
KrÚ 23124t2o17toŽPzJRo
ze dne 23.03.2017
rozhodnutí
č.j.:

podnikáníje mimo jiné uveden piedmět:Podnikánív ob|astinak|ádání
odpady
s nebezpečnfmi
O Živnostenskflistč.j.. ŽÚ 1t200t02,
Ev. čísto:
360901-5312,
kteryvydalobecní
kde v piedmětu
Živnostenskyiiad Městskéhoiadu Svitavydne 22,02.2002,
je
poradenství
podnikání uvedenpťedmět:
v ob|astinakládání
s odpady
o Koncesnílistinač.j.:ŽÚtoztt<Pz-o11,
kten.ivydal
360900.7447.04,
Ev. čís|o:
okresníŽivnostenskfuiad okresního iadu Svitavydne 05.03.2002,kde
v piedmětupodnikáníje uveden piedmět:Podnikánív oblastl nak!ádání
s nebezpečnfmi
odpady
o Kolaudační
rozhodnutí
V!su39l94l{r,kten/mstavebníuiad Městského
č.j.:
povolilzarizení
ÚraduLitomyšl
dne 09.03.1994
do trva|ého
uŽívání
o Nájemnísmlouvač. 0100510176,
kterouŽadateldne 01.03.2006uzavťel
parcely s MěstemLitomyšI,
|Č:oo2 76 944 na dobu
dotčené
s v|astníkem
neurčitou
s Účinností
od 01.03.2006
o Jmenováníodpadovéhohospodáie, na zák|adě kteréhobyl redite|em
spo|ečnosti
LlKo SV|TAVY, á.S. dne 18.02.2002jmenován do funkce
hospodáiepod|eustanovení
odpadového
s 15 odst. 1 zákona o odpadech
lng.JosefGestinger,
nar.23,07.1966,
bytemostn/Kámenčp.26
. Dip|omč. c304336, kten'iudě|iladne 26.06.1989Josefu Gestingerovi,
nar.23.07.1966Vysokáškolazemědělská,
Fakultaprovozněekonomická
. Potvrzenío ověrenístanoveného
měrid|a,kterévyda|Českf metrologickf
institutk váze umístěn
év zarizeni(vfrobníč.:1.8212011)
o Rozhodnutíč.j.:14179t2o12tozPztBT
(.Spis.zn.. SpKnlr7154t2o12lozPz)
ze dne 27,02.2012(právnímoc dne 16.03.2012),kterym Krajskf urad
Pardubickéhokraje Žadateli uděliI souhlas k provozovánipiedmětného
- do 31.03.2017
zarízení
na dobuurčitou
. Rozhodnutí
č.j.:3g\o2tzOBtoŽPZBT (Spis. zn.. SpKru 3559o/20BtoŽPZ)
ze dne 04.06.2013(právnímoc dne 20.06.2013),kterym Krajsk! uiad
Pardubického
kraje Žadateliudě|il souh|as k upuštěníod tríděnínebo
- do 31.03.2017.
Toto
shromaŽd'ování
odpad na dobu určitou
oddě|eného
(Spis.
rozhodnutí
bylo následněrozhodnutím
č.j.:KrÚ 21002t2017toŽPztRo
ze dne 14.o3.2O17
změněnotak,Že souhtas
zn.:SpKrÚ t745112017toŽPzt4)
bylprodlouŽen
do 30.09.2017.
o lnformacek dotčenému
pozemku
. Provoznírád zalízeníke sběru odpad a návrh na zavedeníprovozního
iádu je i seznam druhťl
tohotoprovozního
deníkutohotoza(ízeni.Součástí
odpadťrpod|e Kata|oguodpadťr,SO kten.imibude v zaíízenínak|ádáno,
pracovníkťr
plánodborného
vzdělávání
monitoring
zarízenia jehovlivna oko|í,
popisprístupovfch
zaŤízení,
tras apod.
V návaznosti na v1iše uvedené Krajskf rjiad Pardubickéhokraje v soutadu
oznámenío zahájen,Í
s ustanovením
s 47 odst. 1 správníhoiádu prostÍednictvím
1715612017toŽPZRo (Spis.zn.: SpKrÚ
správnÍho ťÍzení č.j.: KrÚ
16786t2o17toŽPzt3)
ze dne 27.02.2017oznámitvšemjemu známym r]častníkrjm
Ťízeni,
správníiízení.
Že podánímŽádostibylo zahď1eno
iízenívyrozuměni,
Spolu s oznámenímo zahájenísprávníhorízeníbyli častníci
a protobylisoučasně
Že podanáŽádostobsahujevšechnyzákonemdanénáleŽitosti,
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Ná|eŽí
k Spis.zn.:SpKrÚ 16786t2017toŽPzl7,
rozhodnutí
Č.j.:
KrÚ 23124t2o17toaPzlRo
ze dne 23.03'2017

Seznámenis podkladyrozhodnutí.
Dále byli učastníci
iízeníVyrozuměnio tom,
Žejsou oprávněnípod|eustanovení
s 36 odst.3 správníhoĚádunavrhovatdťrkazy
jinénávrhypo ce|oudobu ťízeni
a činit
aŽ do vydánímrozhodnutí.
Účastníkm iízení
by|otakédáno právo vyjádťitv fízenísvé stanovisko.KrajskyiÚrad Pardubického
kraje dá|e učastníkyiízení vyrozumě|,Že pÍedpokládávydání rozhodnutí
po 17.03,2017
, V pÍípadě,Že Krajskf urad Pardubickéhokraje k tomuto datu
neobdrŽí
novépodk|ady,
vydáve věci rozhodnutí.
Dne 09.03.2017bylo Krajskému iadu Pardubického
kraje doručeno(viz. prípis
č.j.:KrÚ 20197t2017|oŽPZlRo,Spis. zn.: SpKrÚ 16786t2017toŽPv6)stanovisko
zn.:KHSPA 03306/2017lHoK-Sy,
kten.im
dne 08.03.2017
Krď1skáhygienická
stanice
Pardubického
kraje se sídlemv Pardubicích,zemnípracovištěSvitavysouhlasí
s pied|oŽenm provozním
rádem.
V obdobíod 27,02,2017
do 22.03.2017
nebylyKrajskému
ÚÍaduPardubického
kraje
jiné
doručeny
Žádné námitky,pilpomínky,
resp.vyjádrení
rjčastníkťr
rízeni.Ztohoto
dťrvodu
došelKrajskfurad Pardubického
krajekzávěru,Že všichniučastníci
Ťízeni
s obsahempied|oŽené
Žádosti.
souh|así
Dne 27.02,2017by| Žadate|vyzván k zaplacenísprávníhopoplatkuza vydání
rozhodnutío udě|ení souh|asu k provozování zaťizení ke sběru odpadťr
a s jehoprovozním Ťádem (Yyzva k zap|acení správního pop|atku
č.j.:
KrÚ 17163|2afircŽPztRo,Spis.zn.:SpKrÚ l6786t2o16toŽPaq,
Správnípop|atek
v částce500,-.Kčpod|eustanovení
$$ 1,2 a 6 zákonač.634|2004
predpisťr,
sb., o správníchpoplatcích,
Ve zněnípozdějších
by| na četKrajského
Íadu Pardubickéhokraje pripsán dne 01.03.2017 (platba bankovním
prevodem).
bezhotovostním
Žádost byta Krajskfm iadem Pardubického
kraje posouzenaz hlediskaobsahu
pňed|oŽenfchpodk|adťr,
zpťtsobumanipulaces odpady v piedmětnémzaŤizení
ke sběru odpadťra zpťrsobup|něnípovinnostíu|oŽenychprovozovate|ťrm
zaťízeni
pod|ezákonao odpadecha prováděcích
právních
predpisťr.
ke sběruodpadťr
K vyroku|.tohotorozhodnutí:
o podmínkyuvedenév tomtovfroku Krajsk! iad Pardubického
krajestanovi|
na zák|adězmocněnímu danéust.s 78 odst.2 písm. a) zákonao odpadech
(větaza stiedníkem)
O K podmÍnceč, 2: nak|ádánís odpady bude spočívatv jejich pr,t.|mu
do zaíízení,v jejich prechodnémuloŽenív prostoru zaÍízenía v predání
k následnému
vyuŽívání,
resp.odstranění
odpadťt
o K podmínceč,9; platnosttohotorozhodnutí
byla stanovenana dobu určitou
(do 31.03.2020)z dťrvodustá|e probíhajícího
vfvoje postupťrnak|ádání
jejich
s odpady (rozvojtríděnía recyk|aceodpadťr,
vyuŽívání,
zpětn1iodběr
prís|ušné
apod.),na kten.inavazují(nebo jej stimu|ují)
změny právních
pÍedpisťr
vydánínovych predpisťr)
v rámci Čn
fiejichnove|izace,pÍípadně
i EU. Tyto změny a nove|yje potom zapotrebípromítnout
do piíslušnych
provozních
pro nak|ádání
Íádťt
za|ízení
s odpady.
Krajsk1i rad Pardubického
kraje upozor uje na povinnostiíditse pri provozování
zaŤízení
ke sběru odpadťrustanovenímivyp|fvajícími
ze zákona o odpadech
právníchpredpisťr
a prováděcích
tohotozákona. Jedná Se zejménao ustanovení
s 18, s 24, s 40 zákonao odpadech,kteréupravujepovinnostipri sběru odpadťr,
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Ná|eŽÍ
k Spis'zn.:SpKrÚ 16786t2017toŽPZ7,
rozhodnutí
KrÚ 23124|2017toŽPvRo
ze dne 23.03.?017
č.j.:

povinnostipri piepravě odpadťra evidencipňi piepravě nebezpečn1ich
odpad ;
ustanovení
s 39 zákona o odpadecha s 21, s 22, s 23, s 25 vyhlášky
MzP č.383/2001Sb., o podrobnostech
nak|ádánís odpady,Ve znění pozdějších
predpisťr,
kteréstanovujípovinnostipri evidencia ohlašování
odpad a zaŤízení
a evidencipii prepravěnebezpečnfch
4,
odpad ; dá|eustanovení
$ s 5, s 6 vyh|ášky
MzP č.383/2001Sb., o podrobnostech
nak|ádánís odpady,Ve zněnípozdějších
predpisťr,
kteréstanovujíobecné a technicképoŽadavkyna zaŤízení
ke sběru
odpadťr,s hromaŽd,
ovánía soustied'ováníodpadťr'
Závěremsi Krajskf iad Pardubického
krajedovo|ujeŽadate|eupozornitna moŽné
povinnostivyplfvající
ze zákona č. 16712008Sb., o pÍedcházení
ekologickéujmě
její
pozdějších
piedpis
ao
nápravěa o změněněkten/ch
zákon , ve znění
.
Krajskf ÚÍad Pardubického
L|Ko
kraje posoudi|pied|oŽenou
Žádost spo|ečnosti
SVITAVY a.S. a na zák|adě tétoŽádosti (včetněvšech piedloŽenychpodk|ad)
rozhodI
tak,jakje uvedenove vyrokurozhodnutí.
p sobnostostatních
pĚedpisťr.
právních
Totorozhodnutí
nenahrazuje
ani neomezuje
pod|eustanovení
Účastníci
rízení
iádujsou.
$ 27 odst.2 správního
. MěstoLitomyš|

Poučení
učastníkrj:
podatpodleustanovení
Protlrozhodnutí
Ťizení
m Že rjčastník
$ 81 správníhorádu
odvolání,
k Ministerstvu
Životního
a to do 15 dn ode dne oznámenírozhodnutí,
prostÍedí
ČR,odborvfkonu státnísprávyV!. se sídlemv HradciKrálové,podáním
učiněnfmu Krajského iadu Pardubickéhokraje, odboru Životníhoprostiedí
a zemědě|ství.
Podanéodvo|ání
musímítpod|eustanovení
iádu ná|eŽitosti
s 82 odst.2 správního
uvedené
v ustanovení
2
rádu
37
odst.
správního
a
musí
obsahovat
Údajeo tom,
s
jakém
protikterému
rozhodnutí
směiuje,v
rozsahuho napadáa v čemje spatrován
rozpor s právnímipredpisy nebo nesprávnostrozhodnutí
nebo Yízení,jeŽ mu
pťedcházelo.
odvo|áníse podle ustanovení
s 82 odst. 2 správníhoiádu podává s potÍebnym
počtemstejnopis tak, aby jeden stejnopiszťrstal
správnímuorgánua aby kaŽdy
jeden
potiebnf početstejnopisťr,
rjčastník
dosta|
stejnopis.Nepodá.|irjčastník
je na jeho nákladyKrajskf ÍadPardubického
vyhotoví
kraje.
jen protiod vodněnÍ
je pod|eustanovení
odvo|ání
rozhodnutí
$ 82 odst.1 správního
iádu neprípustné.

\h

lng.Josef $ejduk
vedoucíoflboru
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