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KRAJSXÝ ÚŘnO KRAJE VYSOČINA
Odbor životníhoprost edí a zemědělství
ŽiZkava 57,, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifeňova 24, Jihlava

čislo jednací: KUJ| 757a2018,

OZPZ 2764r2a17 Kub/20

Rozhodnutí
Kr{sk

ad Kraje Vysočina, odbor životního prost edí a zemědělství (dále jen ,krajsk ad"),
jako věcně a místně p íslušnorgán ve ejné správy v odpadovém hospodá ství podle 67 odst.
1 písm. g) zákona é. 129l2OO0 Sb., o krajích (krajské z izení), ve znění pozdějšíchp edpisťr,
78 odst, 2 písm. a) zákona č. 18512001 Sb,, o odpadech a o změně někteq ch dalšíchzákon ,
ve znění pozdějšíchp edpisťr (dále jen ,zákon o odpadech-), po provedeném správním ízeni
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve znění pozdějších p edpisťt (dále jen
"správní
ád"), uděluje na základě p edložen ch dokladťr tiěastníkovi správního ízení,
právnické osobě B&C Trade s.r.o., se sídlem V Oklikách {033, 530 06 Pardubice - Svítkov,
lČO: OtatS89 (dále také
zastoupené na základě písemné plné moci speciální
"provozovatel"),
ze dne 1. 11.2017 spoleěností Enviro PROFI s.r.o., se sídlem Liběany 28, 503 22 Libčany,

lčo:0392z685,

souhIas

A.

B.

ve smyslu

ustanovení 14 odst.

1

zákona o odpadech

k provozu zaťizeníke sběru a v kupu autovrak a odpad z autovrakri, s názvem
,,Za ízenípro sběr a v kup autavraků a odpaď z autovrak - STŘEDISKO DOLNÍ
nOŽÍUXe", identifikaění ěíslo za ízeníCZJ00188, které se nachází na adrese: Dolní
Rožínkač. p. 145, 592 51 Dolní Rožínka,na pozemcích KN p. ě. st. 371 ,9112,91124,
91126,91/39, 91140,200 a ZQl v k. ti. Dolní Rožínka(dále jen ,zaízení");
p ovozním ádem tohoto za ízení.

Souhlas se vydává na dobu určitou, a to do 3í. {. 2a23 a platí za těchto podmínek:

1. Zaízeníbude

provozováno ve smyslu provozního ádu,
schvaluje a je jeho nedílnou součástí.

kter se tímto rozhodnutím

Jedná se o dokument s názvem:
ád - sTŘEDlSKo DOLNí RoŽítrtxR tČz:
"Provozní
CZJ00188", kten zpracovala lng. Lenka Jebousková, jednatelka společnosti Enviro
PROF! s.r.o., se sídlem Libčany 28, 5O3 22 Libéany, lČO: 03922685 v prosinci 2O17 a
kten čítá49 stran a 't3 p íloh.

2.

Za ízeníje nutno provozovat tak, aby nedocházelo k poškozování jednotliv ch složek
životního prost edí a zdraví lidí, ke znečišťováníp ístupov ch cest a okolí p ijíman mi
odpady a jejich frakcemi.

3. Za

ízeníbude provozováno v souladu se stanoviskern Krajské hygienické stanice kraje
Vysočina se sídlem v Jihlavě, územního pracoviště Žďár naa Sázavou, Tyršova 3,

tel.: 564 602 502,

fax 564 602 430, e-ínail: posta@kr_wsocina.cz, lnternet: www.kr-wsocina.cz

tČo; zoggoz+g, lD datové schránky: ksab3eu

591 01 Žďár nad Sázavou, zn.: KHSV/2866312O17|ZR/HP/Mud
provoznímu ádu tohoto za ízení.
4.

ze dne 3. ledna 2018 k

Provozovatel za ízeníbude krajskému ti adu zasílat ridaje o provozu za ízenípodle
P ÍlohY é. 22 vYhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
PozdějŠÍchP edpisťr (dále jen ,vyhláška č. 383/2001 Sb.'), a to do 15 dnťr od zahájení,
ukonČenÍ,p eruŠenínebo obnovení provozu v souladu s ustanovením 39 odst. 3
zákona o odpadech prost ednictvím lntegrovaného systému plnění ohlašovacích

povinností.

v rozsahu dte bodu 10, písm. a)

5.

Provozní deník bude veden
ě.383/2001 sb.

6.

Za ízeníbude provozováno v souladu s kolaudačnímsouhlasem s užívánímstavby MětJ
BYst ice nad PernŠtejnem, odboru zemního plánování a stavebního ádu,
é. j.: oÚPl29190/20o8/Ju ze dne 18.12.2008.

7.

p ílohy č. 1 vyhlášky

NabYtím právní moci tohoto rozhodnutí pozb vá platnost rozhodnutí krajského ri adu
ze dne 12. 4, 2017, včetně provozního ádu uveden m
rozhodnutím schváleného.

Č.j.: KUJ| 2876712017

tičastníkízení,na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ustanovení 27 odst.
správního ádu:

B&C Trade s.r.o., se sídlem V Oklikách 1033, 53O
lČo: 018í9895

06 Pardubice

-

1

Svítkov,

Účastník ízenídle ustanovení 27 odsí. 3 správního ádu:
obec Dolní Rožínka, Dolní Rožínka3, 592 51 Dolní Rožínka,tčo: 00294233

Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jin ch správních orgán
zvláštních p edpis .

, vydávaná podle

dalších

odrivodnění:

Na základě oznámení nového provozovatele

p edmětného za ízeník nakládání s odpady
z dťrvodu P evodu užívacíhopráva k za ízeníve smyslu 14 odst. 4 záRana o odpadech ze dne
31. 8. 2a17, doruČeného na krajsk ri ad dne 22, 9. 2017 a na základě žádosti právnické osoby
B&C Trade s.r.o., se sídlem V Oklikách 1033, 53O 06 Pardubice - Svítkov, lčo: 01819895, o
udělení souhlasu k provozu za ízeníke sběru a rn kupu autovrak a odpadů z autovrakťt, s
názvem ,,Za ízenípro sběr a vykup autovraků a odpad z autovraki
- srŘED/sKo D2LNí
ROŽÍNKA" a sjeho provozním ádem podle 14 odst. 1zákona o odpadech, doručenéna
krajsk ad dne 2. 10.2017, bylo zahájeno správní ízení.

Provozovatel byl v době podání žádosti zastoupen na základ,ě plné moci ze dne
26. 9. 2a17 Mgr. Lubomírem Dozbabou, nar. 22.6. 1973, trvale bytem Alšova 759, 666 01
TiŠnov. Dne 8. 11.2017 oznámil provozovatel prost ednictvím +,mailové pošty krajskému ri adu
změnu svého zastoupenÍ. V še uvedená plná moc udělená panu Mgr. Lubomíru Dozbabovi byla

ČÍslojednacÍ, pis . zn.: KUJ| 7572t2o18,
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provozovatelem odebrána a novým zplnomocněným zástupcem provozovate}e je na základě
plné moci speciální ze dne 1.11,2017 spoleěnost Enviro PROF| s.r.o., se sídlem Libčany 28,
50322 Liběany, lČo: 03922685.
Dopisem ě. j.: KUJ| 7163812017 ze dne 5. 10. 2017 bylo zahájení správního řízeaíoznámeno i
druhému úěastníkuřízení, kterým je dle ustanovení § 27 odst. 3 věty první správního řádu
a § 14 odst. 7 zákona <i odpadech obec Dolní Rožínka,Dolní Rožínka3, 592 51 Dolní Rožínka,
lČO: oozg+233. Tomuto úěastníku řízení byla dle § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost
seznámit se s podk|ady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Účastník řízení svého zákonného práva
využil a ve svém dopise doručeným na krajský úřad dne 19. 10. 2O17 se vyjádřil stím, že
požaduje, aby při provozování tohoto zařízení k nakládání s odpady, nacházejícího se v areálu
této provozovny v Dolní Rožínce, byly dodrženy všechny podmínky současnéhoplatného
kolaudačníhosouhlasu s užívánímstavby MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, odboru územního
plánování a stavebního řádu, é. j.: OÚPl29190/2008ýJu ze dne 18, 12.2008, zejména aby byly
dodženy podmínky užívánístavby, tj. omezení doby, po kterou mohou být prováděny činnosti
generujícízvýšený hluk. V dopise je řešen i stav zabezpečené plochy sloužícípro soustřeďování
autovraků. Obec Dolní Rožínkataké upozorňuje, že pokud by se mělo u zařízení jednat o
prašných technologií
výrazné nav,ýšeníkapacity
zavádéní jakýchkoli hluěných
znamenajících potencionální zdravotní rizika pro obyvatele obce, bude požadovat provedení
zjišťovacíhořízení podle zákona č. 100/2001 Sb,, o posuzování vlivů na ávotní prostředí a o
změně něktených souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,zákon
č. 1aanaŤ Sb.). Závěrem dopisu obec Dolní Rožínkapožaduje respektování podmínek
vypIývajících ze schváleného územníhoplánu obce.

či

či

Dne 24. 10.2017 obdržel krajslqý úřad také vyjádření manželůMilana a Kristýny Balážových,
oba trvale bytem Dolní Rožínka 16, 592 51 Dolní Rožínkaa dne 25. 10. 2017 vyjádření
lng. Milana Tejkala, trvale bytem Orlická 352,375 01 Týn nad Vltavou, ve ktených shodně trvají
na zachování původních hodnot kapacit obou zařízení v době vydání kolaudačního souhlasu,
jeho respektování včetně respektování s ním spoiených všech podmínek, které v rámci
kotaudaěního řízení byly všemi dotěenýmí orgány stanoveny. l dalšípfipomínky uvedené
v těchto obou vyjádřeních jsou shodné s připomínkarni uvedenými výše ve vyjádření obce Dolní
Rožínka.

S

ohledem na skuteěnost, že obec Dolní Rožínkavyjádňla připomínky ve svém dopise
doruěeném na krajský úřad dne 19. 10. 2O17 a s ohledem na vyjádření manželůBalážových ze
dne 20. 1a. 2017, doručenémna krajský úřad dne 24. 1a, 2017 a s ohledem na vyjádření
lng. Milana Tejkala ze dne 23, 10. 2017, doručenérnna krajský úřad dne 25, 10. 2a17, byly
všem účastníkům
řizení krajským úřadem zaslány dopisy č. j.: KUJ| 7751012017 ze dne 23. 10.
2a17 , č, j.: KUJ! 8affi5l2017 ze dne 27. 10. Zafi a č. j.: KUJI 8107012017 ze dne 1, 11. 2017,
ve kter,ých byli seznámeni s těmito vyjádřeními. Současně jim byla krajským úřadem stanovena
lhůta 10 dnů ode dne doruěení těchto dopisů k možnosti se k nim vyjadřit. t3častníci řízenísvého
zákonného práva nevyužili.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny náležitosti dané § 1 odst. 1 vyhláŠky
č. 383/2001 Sb. a rovněž předložený provozní řád nebyl zpracován ve smyslu přílohy ě. 1
vyhlášky č. 383/2001 Sb. a přílohy č. 1 vyhlášky č.35212008 Sb,, o podrobnostech nakládání
s autovraky, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,vyhláška é. 352fta08 Sb.'), bylo správní
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řízeni, usnesením dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, č. j.: KUJI 7718312017 ze dne
23, 10. 2017, přerušeno a stanovena lhůta do 22. 12, 2017 pro doplnění podání,
Dne 13. 12.2017 bylo podání doplněno o dva výtisky přepracovaného pr:ovozního řádu (věetně
elektronické podoby provozního řádu), součástípodání byla i plná moc speciální ze dne
1, 11, 2017 pro společnost Enviro PROFI s.r,o., se sídlem Liběany 28, 503 22 LlbéanY,
lČo: 03922685, Nový zplnomocněný zástupce provozovatele, spoleěnost Enviro PROF! s.r.o. se
sídlem Libčany 28, 5o3 22 Libéany, lČo: 03922685 (rovněž zpracovatel schváleného platného
provozního řádu tohoťo zařízení, kter,ý je nedí]nou součástí rozhodnutí o udělení souhlasu podle
§ 14 odst. 1zákona o odpadech č. j,: KUJI 28767/2a17 ze dne 12,4.2017, právní moc dne
g. 5. 2017), ve svém dopise ze dne 12. 12.2017 uvádí, že text návrhu provozního řádu je
upraven tak, aby obsahově odpovídal současnérnuschválenému provoznímu řádu tohoto
zařízení, Jeho navžená podoba reflektuje stávající platný kolaudačnísouhlas Mět3 Bystřice nad
Pernštejnem, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j,: OUP/29190/2008/Ju ze dne
18. 12.2008, včetně podmínek v něm stanovených. S ohledem na tuto novou skuteČnost byl
všem úěastníkůmřízení zaslán krajským úřadem dopis č. j.: KUJ| 9210112017 ze dne 14. 12,
2017, ve kterém byli seznámeni stímto dopisem a supraveným a doplněným návrhem
provozního řádu zařízení. §oučasně jim byla krajským úřadem stanovena lhŮta 10 dnŮ ode dne
doručenítohoto dopisu k možnosti se k těmto podkladům rozhodnutí vyjádřit. Úěastníci řízení
svého zákonného práva nevyužili.

V průběhu správního řizení s ohledem na stejné body pňpomínek, které krajský úřad obdŽel ve
vyjádření obce Dolní Rožínkaa stejně tak i ve vyjádřeních manželůBalážouých a lng. Milana
Tejkala, krajský úřad vycházel zvyjádření místně příslušnéhostavebního, Úřadu Č.j.:
ByS 2014812016 ze dne 23. 11. 2016, které sloužilo jako jeden z podkladŮ pro udělení
současného platného souhlasu k provozování předmětného zařízení a s jeho provozním řádem.
Spolu s tímto dokumentem rycházel krajský úřad ve svém rozhodování zejména z rldajŮ
platného kolaudaěního souhlasu s užívánímstavby UCÚ eystnce nd Pernštejnem, odboru
územního plánování a stavebního řádu, é. j.: aÚP2919012008lJu ze dne 18. 12.2aa8 vČetně
schválené projektové dckumentace a stanovisek dotčených orgánů státní správy s tínnto
dokumentem souvisejících.
Stavební úřad ve svérn vyjádření č. j.: BYS 2014812016 ze dne 23. 11. 2016 podrobně popsal
z projektové dokumentac,e a stanovisek dotěených orgánů všechna omezení a podmínky, které
provozovatel musí při provozování obou zařízení k nakládání s odpady dodĚovat. Celková
přesná rnýše kapacitníďr údajůcelé provozovny není ve schválené projektové dokumentaci
uvedena. V bodě druhérn uvedeného vyjádření je pouze uvedena skutečnost, že mnoŽství
odpadů, se ktenými le v zařízení nakládáno, je dáno kapacitou zařízení, Z bodu třetího ve
vyjádření stavebního úřadu navíc vyplývá skutďnost, že aé ve smyslu ustanovení § 14 odst, 5
zákona o odpadech nesrní příslušnýstavební úřad vydat kolaudační souhlas bez doloŽeného
rozhodnutí o udělení souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, jehož nedílnou souČástije
i provozní řád, byl kolaudační souhlas, bez doloženíschválených provozních řádŮ a tím i bez
přesných specifikací kapacitních údajůcelé provozovny, přesto vydán.

Dále stavební úřad cituje ve svém vyjádření i jeden z doložených dokladů dotěených orgánŮ
státní správy v rámci kolaudaěního řízení,a to stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje
Vysočina, územnípracovi§ě Žďár nad Sázavou č. j.: H555J3ZR5077S/08-Mud ze dne
18. 12.2008, ve kterém je souhlas podmíněn dvěma podmínkami, a to nakládání a skládání
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kovového šrotu bude probíhat maximálně 2 hodiny během osmihodinové pracovní doby a dále
pak v celé provozovně se nesmí provádět lisování kovového odpadu.

Z bodu čtvňéhotohoto

vyjád ení dále vypl vá, že u še uveden kolaudačnísouhlas je stále
platn m dokladem o povoleném čelu užívánístavby. Stavba se dá ve smyslu ustanovení 126
stavebního zákona užívatpouze k ričelu vymezenému kolaudaěním souhlasem. Změna v ričelu
užívánístavby, v jejím provozním zaízení, ve zpťrsobu v,.roby nebo vjejím podstatném
rozšíení a změně v ěinnosti, jejížúěinky by mohly ohrozit život a ve ejné zdraví, život a zdraví
zví at, bezpečnost nebo životníprost edí, je p ípustná jen na základě souhlasu nebo povolení
stavebního ú adu.

Celková ročníkapacita celé provozovny, tedy obou zaízení(CZJ00151 a CZJ00188) je
dohromady 17 000 t ostatních odpad a 1 000 t nebezpeěn ch odpadťr, tj. zůstává ve stejné u ši
jako u stávajícíchplatn ch obou souhlasri vydan ch krajsk m rj adem k těmto v, še citovan m
za ízenímk nakládání s odpady. S ohledem na již \a še uvedenou skutečnost, kdy ve schválené
projektové dokumentaci není p esná v, še kapacitních tidajů jednotliv ch za ízenínebo celé
provozovny uvedena a s ohledem na vyjád ení MěU Bystňce nad Pernštejnem, odboru
zemního plánování a stavebního ádu vyjád ení ě. j.: BYS 2014812016 ze dne 23. 11.2016, ze
kterého z bodu t etího vypl vá, že aé ve smyslu ustanovení 14 odst. 5 zákona o odpadech
nesmí p íslušnstavební ad vydat kolaudační souhlas bez doloženého rozhodnutí o udělení
souhlasu podle 14 odst. 1 zákona o odpadech, jehož nedílnou součástije i provozní ád, byl
kolaudačnísouhlas bez doloženíschválen ch provozních ádťr a tím i bez p esn ch specifikací
v še kapacitních daj celé provozovny, p esto vydán. Krajsk ad považuje citovanou rn ši
roění projektované kapacity obou za izení za již jednou schválenou a platnou. Ve stejn ch
intencích již byl informován i RNDr. Milan Baláž, Ph.D. v dopise Ministerstva životníhoprost edí
(dále jen ,,MzP\ č, j.: 1209/56ot14 ze dne 21.8.2014, kde se MŽP Vyjádňlo mimo jiné i k
nav šeníkapacity obou za ízenína současnou v ši bez provedení zjišťovacíhoíízenípodle
zákona é, rcol2a01 sb. krajskli ad pro doplnění uvádí, že dle současného platného znění se
tento zákon č. 100/2001 Sb., v p íloze ě. 1, bodu 55 váahuje na zaizení k odstraňování nebo
využívánínebezpečn ch odpad s kapacitou od 250 t/rok a dále bodu 56 na za ízení
k odstraňování nebo využíváníostatních odpadťr s kapacitou od 2 500 tlrok, Z uvedeného je
z ejmé, že se jedná o ěinnosti, kten mise provozovatelv provozovně Dolní Rožínkanezab vá.
K požadavku obce Dolní Rožínka,manželťr Balážoq ch a lng. Milana Tejkala, aby byly
respektovány podmínky obsaženév závazné části platného tizemního plánu této obce
sdělujeme, že krajsk rj ad není p íslušnm správním ri adem pro kontrolu a dodžování
zákonného užívánístavby nebo zemíve smyslu zákana č. 183/2006 Sb., o rjzemním plánování
a stavebním ádu, ve znění pozdějších p edpisťr (dále jen ,stavební zákon"), tedy i dodžování
podmínek obsažen ch v závazné části rjzemního plánu obce. Tímto rj adem je místně p íslušn
stavební ad pň povolování stavby. Krajsky ad p i vydání tohoto rozhodnutí o udělení
souhlasu vycházi ve smyslu ustanovení 1 odst. 1 písm. o) vyhlášky č. 383/2001 Sb. z platného
kolaudaěního souhlasu s užívánímstavby MěU Bystňce nad Pernštejnem, odboru rizemního
plánování a stavebního ádu, č. j.: OUP/29190/2008/Ju ze dne 18. 12. 2008, jehož vydání
muselo b t mimo jiné ivsouladu splatn m rjzemním plánem obce. Obec navíc musela b t
minirnálně ěastníkem rjzemního ízení,kde mohla svoje požadavky uplatnit ve svém
stanovisku.
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Na upozornění obce Dolní Rožínkaohledně připomínky týkajícíse stavu zabezpeČnnéplochy
sloužícípro soustřeďování autovraků odpovídáme s tím, že dle předloženého návrhu provozního
řádu je předmětné zařlzení vybaveno plochou zajišťující,aby nedošlo k ohroŽení ani ke
zneěištěnípovrchových nebo podzemních vod, Dle písm, a} bodu 1.1. přílohy é, 2 kvYhláŠce
é. g52t2oo8 sb, musí být místo pro soustřeďování autovraků před jejich p-řepravou do zařízení
ke zpracování vybaveno plochou zajišťující,aby nedošlo k ohrožení ani ke zneČiŠtění
povrchových vod nebo podzemních vod. Provozovatel zařízení deklaruje v návrhu provozního
řádu, že zařízeníje touto plochou vybaveno. Dále je v návrhu provozního řádu uvedeno, Že pro
případ úniku závadných kapalných látek budou pod autovraky umístěny havarijní vaniěky.

Dne 3. 1. 2018 obdržel krajský úřad od Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem
v Jihlavě, územnípracoviště 2ďár nad Sázavou, souhlasné stanovisko k provoznímu řádu
zařízení CZJOO151 a CZJ00188, zn.: KHSV/28663í2al7ERlHPlMud ze dne 3, 1- 2018S ohledem na toto souhlasné stanovisko k provoznímu řádu zařízení CZJ00151 a CZJ00188,
byl všem úěastníkůmřízenízaslán krajským úřadern dopis č. j.: KUJI 204112018 ze dne
8. 1.2018, ve kterém byti seznámeni s tímto stanoviskem. Současně jim byla knjským Úřadem
stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručenítohoto dopisu k možnosti se ktomuto stanovisku a
k podkladům rozhodnutí vyjadňt. tJčastníciřízenísvého zákonného práva nevyuŽili.
Vyměřený správní poplatek byl, na záRladě výzvy č. j.: KUJ| 9224612017 ze dne 14. 12. 2017
uhrazen dne 18, 12. 2017.
K žádosti byly doloženy následujícídoklady:

.

návrh provozního řádu v listinné (ve dvou vyhotoveních) a elektronické podobě,
zpracovaný v souladu s požadavky přílohy č. 1 vyhlášky é.38312001 Sb. a PřílohY č. 1

.

vyhlášky é. 35U2008 Sb.,
stanovisko krajské hygienické stanice kraje vysočina se sídlem v Jihlavě, územní
pracoviště Žďár nad Sázavou, zn,: KHSV/28663l2017lZNHPlMud ze dne 3. 1. 2018,
výpis z obchodního rejstříku, vedeného krajským soudem v Hradci králové, oddíl c,
vložka 32368,
výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku,
informace o pozemcích z katastru nemovitostí,
rozhodnutí, dodatečnépovolení stavby Měu Bystňce nad pernštejnem, odb_oru
územníhoplánování a stavebního řádu, é. j: OÚPl}gz}sn}a7lJu ze dne 4. 12. 2007,
kolaudačnísouhlas s užívánímstavby Mět} Bystřice nad pemštejnem, odboru Územního
plánování a stavebního řádu, č. j.: OIJP/1477aI2aaUJu ze dne 10.7.2008,
kolaudačnísouhlas s užívánímstavby lrríěúBystřice nad pemštejnem, odboru územního
plánování a stavebního řádu, é.i.i oÚPt29190/2008/Ju ze dne 18.12,2008,
rozhodnutí, stavební povolení Měú Bystňce nad pernštejnem, odboru územního
plánování a stavebního řádu, é. j.:oťJPtz912a2a1llJuze dne 1.9.2011,
kolaudačnísouhtass užívánímstavby Měú Bystřice nad pemštejnem, odboru územního
plánování a stavebního řádu, č. j.: o[rPl5660l2013/Ju ze dne 22.3.2CI13,
vyjádření MětJ Bystřice nad pernštejnem, odboru územníhoplánování a stavebního
řádu, č. j.: BYS 20148l2a16 ze dne 23.11. 2016,
doklad o zaplacení správního poplatku - e-mailové potvrzení o přijetí ěástky zaslané
odborem ekonomickým Krajského úřadu Kraje Vysočina,
dohoda o převodu užívacíhopráva Rzailzení ze dne 31,8. 2017,

.
.
.
.
n
.
.
.
.
,
.
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písemná plná moc ze dne 26. 9.2017 pro Mgr. Lubomíra Dozbabu,
písemná plná moc speciální ze dne 1 . 11.2017 pro společnost Enviro PROF| s.r.o.

Předmětem vydání rozhodnutí je provoz zařízeníke sběru a rnýkupu autovraků a odpadů z
autovraků, kterému bylo přiděleno identifikační ěíslo zařízení CZJ001 88.
Podrobný popis provozu zařízeni je součástíprovozního řádu, který je přílohou tohoto
rozhodnutí,

Vzhledem k tomu, že žádost o udělení souhlasu k provozu zaťízeníke sběru a uýkupu odpadů a
s jeho provozním řádem obsahuje po doplnění všechny náležitosti dané § 1 vyhlášky
ě. 383/2001 Sb. a přepracovaný provozní řád zařízeni byl zpracován ve smyslu přílohy č. 1
vyhlášky č. 383/200't Sb. a přílohy ě. 1 vyhlášky č.35212008 Sb., došel správní orgán k závěru,
Že vydání předmětných souhlasů je možnéza předpokladu splnění podmínek citovaných ve
v'ýroku tohoto rozhodnutí. Krajský úřad podmínkami upřesnil (zdůraznil) požadavky na
provozování daného zařízenív souladu s aktuálně platnou legislativou. S ohledem na ustálenou
rozhodovací praxi, která vychází, vzhledem k měnícíse legislativě na úseku odpadové
hospodářstvi, ze snahy předcházet rrzniku rozporů mezi zněním schválených provozních řádů a
platné legislativy, udělil krajský úřad v souladu s ustanovením § 7 správního řádu souhlas
kprovozu zaťizení knakládání sodpady a sjeho provozním řádem na dobu 5let. Na základě
qýŠeuvedeného rozhodl správní orgán o žádosti tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.

pouěení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu § 81 správního řádu lze odvolat do ,15 dnů ode dne
doruČenítohoto rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním uěiněným u
krajského úřadu. Případné odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 správního řádu.
V Jihlavě dne 24. 1. 2018

/

tl- /iit/
Ja/J ,,1 á, /';
,1i,

lns. David Kubát
uredník odboru životníhoprost edí a zernědělství

P ííoha:1x schváleny provozní rád
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fr#

Rozdělovník:
t.

tlčastnicifrzení

Obdžído vlastních rukou, s p ílohou:
Enviro PROFI s.r.o., se sídlem Liběany 28, 503 22LIbéany (na základě písemnéplné mocispeciální)
Obdžídatovou schránkou, sp ílohou:
obec Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 3, 592 51 Dolní Rožínka
IL Na

vědomí

-

Obdžínavědomí, bez p ílohy:
RNDr, Milan Baláž, Ph.D., DolníRožínka16, 592 51 Dolní Rožínka
lng. Krist na Balážová, Ph.D., Dolní Rožínka16, 592 51 Dolní Rožínka
lng. Milan Tejkal, Orlická g52,375 01 T n nad Vltavou
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