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ROZHODNUTÍ
Krajský úĜad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostĜedí a zemČdČlství, Pivovarské
námČstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen „krajský úĜad“), jako vČcnČ a místnČ pĜíslušný
orgán veĜejné správy podle ust. § 78 odst. 2 písm. a) zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon
o odpadech“), v souladu s ust. § 68 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „správní Ĝád“), ve vČci udČlení souhlasu k provozování zaĜízení k využívání
odpadĤ a s jeho provozním Ĝádem – „Zpracovna pryžových a plastových odpadĤ
a materiálĤ Rokytnice v Orlických horách“, umístČného na pozemku p. þ. 1128, 1130,
817/19, 818/2, a st. p. þ. 359 a 627, v katastrálním území Rokytnice v Orlických horách
(dále též „zaĜízení“), žadatele: ASSCO, s.r.o., se sídlem Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod,
IýO:41186745 (dále též „žadatel“), rozhodl
t a k t o:
UdČluje souhlas dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, k provozování zaĜízení k využívání
odpadĤ a s jeho provozním Ĝádem (zpracovaný žadatelem v únoru 2018), v rozsahu
uvedeném v pĜíloze þ. 3 (kód R3, R5, R12, R13) zákona o odpadech - „Zpracovna pryžových
a plastových odpadĤ a materiálĤ Rokytnice v Orlických horách“, umístČného na pozemku
p. þ. 1128, 1130, 817/19, 818/2, a st. p. þ. 359 a 627, v katastrálním území Rokytnice
v Orlických horách.
Souhlas (v souladu s ust. § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech) je udČlen
za této podmínky:
• Platnost udČleného souhlasu je omezena od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023.
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OdĤvodnČní
Krajský úĜad obdržel dne 13. 6. 2018 žádost žadatele o udČlení souhlasu dle ust. § 14 odst. 1
zákona o odpadech k provozování zaĜízení k využívání odpadĤ a s jeho provozním Ĝádem.
Žadatel disponuje rozhodnutím krajského úĜadu þ. j.: 1843/ZP/2014/Kv-4 ze dne 14. 3. 2014
týkajícím se povolení provozování zaĜízení k využívání odpadĤ a s jeho provozním Ĝádem.
DĤvodem podání žádosti byla konþící platnost stávajícího povolení. Dále žadatel požadoval
prodloužit platnost provozního Ĝádu, a to do 30. 6. 2023.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní Ĝízení dle ustanovení § 44 odst. 1 správního Ĝádu,
a to ve vČci udČlení souhlasu dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Krajský úĜad oznámil dne 13. 6. 2018 pod þ. j.: KUKHK-20147/ZP/2018/PĜ-3, v souladu
s ust. § 47 správního Ĝádu zahájení Ĝízení.
PĜi vymezení okruhu úþastníkĤ Ĝízení postupoval krajský úĜad v souladu s ust. § 27 správního
Ĝádu, kdy práva úþastníka Ĝízení pĜiznal (kromČ žadatele) i obci (MČsto Rokytnice v Orlických
horách), na jejímž území má být zaĜízení provozováno (ust. § 14 odst. 7 zákona o odpadech).
Podaná žádost neobsahovala veškeré náležitosti pĜedepsané v ust. § 1 písm. s) vyhlášky
Ministerstva životního prostĜedí þ. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška“).
V daném pĜípadČ, žadatel v rámci žádosti nepĜedložil vyjádĜení vČcnČ a místnČ pĜíslušného
orgánu ochrany veĜejného zdraví (Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje)
ke zpracovanému provoznímu Ĝádu zaĜízení.
Z tohoto dĤvodu, s odkazem na ust. § 45 odst. 2 správního Ĝádu, vyzval krajský úĜad žadatele
dne 14. 6. 2018 pod þ.j. KUKHK-20147/ZP/2018/PĜ-5 k odstranČní vad žádosti a následnČ
rozhodl podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního Ĝádu, o pĜerušení Ĝízení do 31. 7. 2018.
Dne 18. 6. 2018 odstranil žadatel vady žádosti. Ústní jednání spojené s místním šetĜením
(ust. § 49 odst. 1 správního Ĝádu), nebylo v daném pĜípadČ krajským úĜadem provedeno
z dĤvodu, že žadatel v rámci správního Ĝízení doložil krajskému úĜadu podklady, na jejichž
základČ byl plnČ zjištČn stav vČci, o nČmž nejsou dĤvodné pochybnosti.
NáslednČ krajský úĜad pĜikroþil k rozhodnutí ve vČci.
Krajský úĜad shromáždil následující materiály, které byly podkladem pro vydání rozhodnutí:
-

-

-

Žádost žadatele ze dne 13. 6. 2018 o udČlení souhlasu dle ust. § 14 odst. 1 zákona
o odpadech;
Fotokopie výpisu z obchodního rejstĜíku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 98010, pro spoleþnost ASSCO, s.r.o., se sídlem Vazová 2143,
688 01 Uherský Brod, IýO: 41186745;
Fotokopie listin ujasĖujících aktuální evidenþní stav nemovitostí, kterými je zaĜízení
tvoĜeno (kopie katastrální mapy, snímky katastrální mapy a situaþní snímek zaĜízení);
Fotokopie Kolaudaþního souhlasu s užíváním stavby, þ. j.: Výst.Rozh.-525/VI/19/99/94
ze dne 13. 6. 1994, vydaného MČstským úĜadem Rokytnice v Orlických horách, odborem
výstavby, kterou žadatel dokladuje soulad pĜedmČtného zaĜízení se stavebním
zákonem;
Fotokopie listin ujasĖujících aktuální evidenþní stav nemovitostí, kterými je zaĜízení
tvoĜeno (kopie katastrální mapy, snímky katastrální mapy a LV þ. 622,
v kat. území Rokytnice v Orlických horách);
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-

Fotokopie stanoviska Krajské hygienické stanice Hradec Králové, þ. j.: KHSHK
18146/2018/HP.RK/Ze ze dne 18. 6. 2018;
Fotokopie dokladu týkající se uhrazení správního poplatku (potvrzení o provedení platby
ze dne 18. 6. 2018);
Provozní Ĝád zaĜízení vypracovaný p. Milanem Šubrtem v dubnu 2018 ve smyslu pĜílohy
þ. 1 vyhlášky.

Výrokovou þástí rozhodnutí byl žadateli udČlen souhlas dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech
k provozování zaĜízení k využívání odpadĤ a s jeho provozním Ĝádem. K udČlení souhlasu
krajský úĜad pĜikroþil z dĤvodu, že ze strany žadatele došlo (v rámci žádosti) k doložení
náležitostí požadovaných ust. § 1 odst. 1 vyhlášky, vþetnČ návrhu provozního Ĝádu
vypracovaného dle pĜílohy þ. 1 vyhlášky. V tomto provozním Ĝádu jsou popsány zpĤsoby
nakládání s odpady v zaĜízení, jakož je i specifikován rozsah odpadĤ, které mohou být
do zaĜízení pĜijímány.
V daném pĜípadČ se jedná o stávající provozované zaĜízení s názvem - „Zpracovna pryžových
a plastových odpadĤ a materiálĤ Rokytnice v Orlických horách“, umístČného na pozemku
p. þ. 1128, 1130, 817/19, 818/2, a st. p. þ. 359 a 627, v katastrálním území Rokytnice v Orlických
horách.
Souþástí zaĜízení jsou kanceláĜské prostory, prostory na shromažćování, soustĜećování
a úpravu odpadĤ, vážní zaĜízení a zpevnČná asfaltová manipulaþní plocha.
Principem þinnosti tohoto zaĜízení je pĜevzetí odpadĤ od pĤvodcĤ odpadĤ nebo oprávnČných
osob a jejich úprava (výroba granulátu z pryžového a plastového odpadu).
Celková roþní kapacita zaĜízení je 3500 t/rok.
PĜi rozhodování ve vČci se krajský úĜad rovnČž zabýval i otázkou hierarchie zpĤsobĤ nakládání
s odpady, a to vzhledem k provozu pĜedmČtného zaĜízení. Využití odpadĤ (pĜedání oprávnČné
osobČ k recyklaci nebo jinému využití), je z hlediska hierarchie nejvyšším možným zpĤsobem
jak s tČmito odpady nakládat, pĜiþemž zároveĖ zohledĖuje ochranu zdrojĤ surovin, životní
prostĜedí, technickou proveditelnost i hospodáĜskou udržitelnost.
Na základČ výše uvedených skuteþností krajský úĜad shledal navržený zpĤsob nakládání
s odpady plnČ v souladu se zákonem o odpadech. K udČlení souhlasu krajský úĜad dále pĜikroþil
z dĤvodu, že ze strany žadatele došlo (v rámci žádosti) k doložení náležitostí požadovaných ust.
§ 1 odst. 1 vyhlášky, vþetnČ návrhu provozního Ĝádu vypracovaného dle pĜílohy þ. 1 vyhlášky.
V tomto provozním Ĝádu jsou mimo jiné popsány i zpĤsoby nakládání s odpady v zaĜízení, jakož
i specifikován rozsah odpadĤ, které mohou být do zaĜízení pĜijímány.
SouþasnČ s udČlením výše uvedeného souhlasu krajský úĜad na základČ
ust. § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech stanovil i podmínku, na kterou je udČlený souhlas
vázán. V daném pĜípadČ touto podmínkou je omezení platnosti udČleného souhlasu na dobu
urþitou, a to do 30. 6. 2023. PĜi stanovení tohoto termínu krajský úĜad vycházel z data þasového
omezení uvedeného v žadatelem pĜedloženém návrhu provozního Ĝádu zaĜízení, jakož
i platnosti rozhodnutí krajského úĜadu þ. j.: 1843/ZP/2014/Kv-4 ze dne 14. 3. 2014. Krajský úĜad
toto þasové omezení považuje za dobu pĜimČĜenou, a to i vzhledem k možným zmČnám
zákona o odpadech a jeho provádČcích pĜedpisĤ.
Krajský úĜad upozorĖuje, že s ohledem na ust. § 39 odst. 3 zákona o odpadech, má žadatel
povinnost zaslat krajskému úĜadu údaje o provozu zaĜízení, a to do 15 dnĤ od zahájení,
ukonþení, pĜerušení nebo obnovení þinnosti provozu zaĜízení.
Rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí a opatĜení jiných správních orgánĤ, vydávaná
dle zvláštních právních pĜedpisĤ, která se vztahují k uvedené þinnosti.
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Pouþení
Proti tomuto rozhodnutí má úþastník Ĝízení právo se odvolat, a to ve lhĤtČ do 15 dnĤ ode dne
doruþení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostĜedí
prostĜednictvím Krajského úĜadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostĜedí
a zemČdČlství.

z p. Mgr. Karel PĜíhoda
odborný referent na úseku odpadového hospodáĜství

Svazek (PĜíloha):
Schválený provozní Ĝád

RozdČlovník:
Úþastníci Ĝízení (DZ, DS):
ASSCO, s.r.o., Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod
MČsto Rokytnice v Orlických horách, námČstí JindĜicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických
horách
Dotþené orgány státní správy (DS):
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Na vČdomí (osobnČ, DS):
ýIŽP Hradec Králové – OOH (po NPM)
MČstský úĜad Rychnov nad KnČžnou, odbor životního prostĜedí
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