Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis zn.:
ze dne 1. 2. 2011
Spis. Zn.:SpKrú 8606/2011/OŽPZ
Č.j.:15666/2011/OŽPZ/BT
Vyřizuje : Ing. Bartoš
Telefon : 466026422

Emporio exclusive s. r. o.
k rukám statutárního zástupce
Smilova 386
530 02

Pardubice – Zelené Předměstí
V Pardubicích dne 25. února 2011

Rozhodnutí
Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství podle § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a
ustanovení § 29 odst. 1, § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po správním řízení,
vedeném dle zákona č. 500/2005 Sb., správní řád v platném znění a zákonů výše
uvedených, rozhodl na základě žádosti účastníka řízení firmy Emporio exklusive
s. r. o. Pardubice takto:
Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů

uděluje

souhlas

k provozování mobilního zařízení k využívání stavebních odpadů (kód R5)
„Recyklační linky Hartl Powercrusher PC10/55J“, která bude umisťována na
dočasných pracovištích v areálech zákazníků na území Pardubického kraje a s
Provozním řádem této linky firmě Emporio exklusive s. r. o., sídlem Smilova
386, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČO: 287 69 210 (jediný účastník
řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů) a zároveň stanovuje následující podmínky:
1) Provoz mobilního zařízení k využívání stavebních odpadů „Recyklační linky Hartl
Powercrusher PC10/55J“ se bude řídit schváleným „Provozním řádem mobilního
zařízení k využívání odpadů“, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.
2) Žadatel bude při provozování mobilního zařízení k využívání stavebních odpadů
„Recyklační linky Hartl Powercrusher PC10/55J“ nakládat pouze s druhy odpadů
(podle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů v platném znění):
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Kód druhu Název druhu odpadu
odpadu
17 01 01
Beton
17 01 02
Cihly
17 01 03
Tašky a keramické výrobky
17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01
Dřevo
17 03 02
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 08 02
17 09 04
20 02 02
20 03 07

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem
17 05 07
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem
17 08 01
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Zemina a kameny
Objemný odpad

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Nakládání s odpady kategorie „Ostatní“ bude spočívat v jejich příjmu do zařízení,
třídění a v jejich mechanickém zpracování (recyklaci) před předáním výstupních
materiálů nebo odpadů k dalšímu využití nebo odstranění. Nakládání s odpady musí
být prováděno způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími právními
předpisy.
3) Provozem zařízení k využívání odpadů specifikovaném ve výroku tohoto
rozhodnutí (zejména při separaci a třídění přijímaných odpadů) mohou kromě
rozměrově upravených odpadů uvedených na straně č. 5) Provozního řádu vznikat i
následující druhy odpadů (podle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou
se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů) ve znění pozdějších předpisů:
Kód druhu
odpadu

Název druhu odpadu

13 01 13
13 02 08
15 01 10

Jiné hydraulické oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Olejové filtry
Dřevo
Sklo
Plasty
Železo a ocel
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet nebo jiné
nebezpečné látky
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

15 02 02
16 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 10
17 04 11

Kategorie
odpadu
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4) Žadatel povede Provozní deník mobilního zařízení k využívání stavebních odpadů
„Recyklační linky Hartl Powercrusher PC10/55J“ v rozsahu stanoveném v příloze č. 1
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady s náležitostmi
uvedenými v části 10) schváleného Provozního řádu.
5) Provozovatel zařízení k využívání odpadů zabezpečí, aby na předmětném
zařízení nedocházelo ke zpracovávání odpadů obsahujících azbest.
6) Přejímka odpadů do zařízení k využívání odpadů a dokladování kvality
přejímaných odpadů bude probíhat v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky MŽP
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady.
7) Odpady zpracovávané na mobilním zařízení k využívání stavebních odpadů
„Recyklační lince Hartl Powercrusher PC10/55J“ na recyklát budou dále využívány
na povrchu terénu případně k vytváření ochranné (rekultivační vrstvy skládky) kryjící
těsnící vrstvu skládky v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou MŽP
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady a to na základě výsledků rozborů provedených akreditovanou laboratoří nebo
jinou oprávněnou osobou (včetně odběru vzorků).
8) Veškeré změny týkající se provozu mobilního zařízení k využívání stavebních
odpadů „Recyklační linky Hartl Powercrusher PC10/55J“ a změny v Provozním řádu
tohoto zařízení budou předem projednány a odsouhlaseny odborem životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje.
9) Žadatel bude plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů a prováděcích předpisů tohoto
zákona včetně všech novel uvedených právních předpisů.
10) Zařízení k využívání odpadů a jeho provoz musí splňovat další požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidu.
11) Souhlas se tímto rozhodnutím uděluje na dobu do 31. 3. 2015.
12) Na základě znění § 78 odstavec 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů může být toto
rozhodnutí zrušeno nebo změněno před uplynutím lhůty uvedené v podmínce č. 11)
výroku rozhodnutí.

Odůvodnění
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
obdržel dne 2. února 2011 žádost firmy Emporio exklusive s. r. o., sídlem Smilova
386, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČO: 287 69 210 (jediný účastník řízení
dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů)
63 642 na udělení souhlasu k provozování mobilního zařízení k využívání stavebních
odpadů „Recyklační linky Hartl Powercrusher PC10/55J“, která by měla být na
dočasných pracovištích v areálech zákazníků na území Pardubického kraje a s
Provozním řádem tohoto zařízení.
Předložená žádost byla vypracována v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) a
v souladu s ustanovením § 1 a přílohou č. 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady. K žádosti byly přiloženy resp. v průběhu
správního řízení byly doplněny následující doklady:
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- Kopie výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 26334, den zápisu 27. května 2009, číslo výpisu 993/2010.
- Kopie výpisu z živnostenského rejstříku, který vydal Magistrát města Pardubic –
obecní živnostenský úřad dne 4. 11. 2009 pod č.j.:ŽÚ/01/11240/Šaf/1006079/2,
mimo jiné i na předmět podnikání: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných.
- Kopie Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích k Provoznímu řádu mobilního zařízení na využití stavebních odpadů,
které bylo vydáno pod č.j.:KHSPA 01547/2011/HOK-Pce dne 8. 2. 2011.
- Seznam odpadů dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., Katalog odpadů, které budou
předmětem nakládání v mobilním zařízení.
- Provozní řád mobilního zařízení k využívání stavebních odpadů „Recyklační linky
RCL 1005“ včetně návrhu provozního deníku.
- Popis technologického postupu a používaných technologií v mobilním zařízení
k využívání stavebních odpadů Recyklační linky Hartl Powercrusher PC10/55J“
včetně popisu hlavních částí technologické linky.
Žadatel v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů před vydáním rozhodnutí o udělení souhlasu
k provozování definovaných mobilních zařízení pro využívání odpadů uhradil dne
10. února 2011 správní poplatek ve výši 500,- Kč (placeno bankovním převodem na
základě zaslané „Výzvy k zaplacení správního poplatku“).
Žádost byla posouzena z hlediska obsahu, předložených podkladů, způsobu
manipulace s odpady v předmětném mobilním zařízení k využívání odpadů a
způsobu plnění povinností uložených provozovatelům mobilních zařízení k využívání
odpadů dle zákona o odpadech a prováděcích předpisů tohoto zákona.
K podmínce č. 1) výroku rozhodnutí: nakládání s odpady kategorie „Ostatní“
bude spočívat v v jejich příjmu do zařízení, třídění a v jejich mechanickém
zpracování (recyklaci) před předáním výstupních materiálů nebo odpadů k dalšímu
využití nebo odstranění.
K podmínce č. 5) výroku rozhodnutí: Tato podmínka byla stanovena na
základě obsahu vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích k Provoznímu řádu mobilního zařízení na využití stavebních odpadů,
které bylo vydáno pod č.j.:KHSPA 01547/2011/HOK-Pce dne 8. 2. 2011.
K podmínce č. 11) výroku rozhodnutí: Platnost tohoto rozhodnutí byla
stanovena na dobu určitou (do 31. 3. 2015) z důvodů probíhajícího vývoje postupů
nakládání s odpady (rozvoj třídění a recyklace odpadů, jejich využívání, zpětný odběr
apod.), na který navazují (nebo jej stimulují) příslušné změny právních předpisů
(jejich novelizace, případně vydání nových předpisů) v rámci ČR i EU. Tyto změny a
novely je potom zapotřebí promítnout do příslušných Provozních řádů zařízení pro
nakládání s odpady.
Upozorňujeme na povinnost řídit se při provozování mobilního zařízení
k využívání stavebních odpadů všemi ustanoveními vyplývajícími ze zákona o
odpadech a prováděcích právních předpisů tohoto zákona. Jedná se zejména o
ustanovení § 19 zákona o odpadech - povinnosti při využívání odpadů; ustanovení
§ 4, § 6 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady obecné požadavky na zařízení k využívání a soustřeďování odpadů; ustanovení §
39 zákona o odpadech a § 21, § 22, § 23 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady - povinnosti při evidenci a ohlašování odpadů a
zařízení.
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