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KRAJSKÝ ÚŘnn KRAJE VYsoČlNA
Odbor životníhoprostredí a zemědělství
ŽižRova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Čislo jednací: KUJ l rc2a?018 , OZPZ 2763t2O17 Vopr

Rozhodnutí
Krajsk

ad'),
ad Kraje Vysočina, odbor životního prost edí a zemědělství (dále jen
"krajsk
jako věcně a místně p íslušnorgán ve ejné správy v odpadovém hospodá ství podle 67 odst.
1 písm. g) zákona é. 12912000 Sb., o krajích (krajské z ízení),ve znění pozdějšíchp edpisťt,
78 odst. 2 písm. a) zákona ě. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některl ch dalších zákon
ve znění pozdějšíchp edpis , (dále jen ,zákon o odpadech"), po provedeném správním ízení
podle zákona č. 500/2004 Sb,, správní ád, ve znění pozdějších p edpisťt (dále jen ,,správní
ád"), uděluje na základě p edloženl ch doklad častníkovisprávního ízení,
,

právnické osobě B&C Trade s.r.o., se sídlem V Oklikách í033, Svítkov, 530 06 Pardubice,
lČO: Ota 19 895, zastoupené na základě písemné plné moci speciální společnostíEnviro
PROF! s.r.o. se sídlem Libčany 28, 503 22 Libčany, lČo: a39 22 685 (dále jen ,,provozovatel-)

souhlas
ve smyslu

A.

B.

ustanovení 14 odst. 1zákona o odpadech

k provozu za ízeníke sběru a v kupu odpad s názvem ,h izeni pro sběr a v kup
ostatních a nebezpečn ch odpadri vyima autovrak a odpadti z nich - St edisko
Dolní Rožínka",identif|kačníčíslozaízeníCZJOOí5í, které se nachází na adrese:
Dolní Rožínkaev, č. 145,592 5í Dolní Rožínkana pozemcích KN p. č. st, 371,9112,
91124,91126,91/39, 91140,200 a2O1 v k, ti. Dolní Rožínka(dále jen ,,za ízeni");

s provozním ádem tohoto za ízení.

Souhlas se vydává na dobu určitou, a to do 3í. í, 2023 a platí za těchto podmínek:

1. Zaizení bude

provozováno ve smyslu provozního ádu, kten se tímto rozhodnutím

schvaluje a je jeho nedílnou součástí.

o

sběr a v kup ostatních a
nebezpečn ch odpad vyima autovrak a odpad z nich - St edisko Dolní

Jedná se

dokument s názvem: ,Zaírzenípro

Rožínka-,ktel zpracovala lng. Lenka Jebousková, jednatelka spoleěnosti Enviro PROF|
s.r.o., se sídlem Libčany 28, 503 22 Libčnny, lČO: 039 22 685 v prosinci 2017 a Krery
ěítá 47 stran a 13 p íloh.

2.

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

tel.: 564 602 502,

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

tČo: zoggoz+s, lD datové schránky: ksab3eu

3.

4.

Zařízeni bude provozováno v souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice kraje
Vysočina se sídlem v Jihlavě, územního pracoviště Žd'ár nad Sázavou, Tyršova 3,
591 01 Žd'ár nad Sázavou, zn,: KHSV/28663l2017lZNHPlMud ze dne 3. ledna 2018
k provoznímu řádu tohoto zařízení.
Provozovatel zařizení bude krajskému úřadu zasílat údaje o provozu zařízení podle
přílohy č. 22 vyhlášky ě. 383/2001 Sb,, o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen vyhláška č. 383/2001 Sb.), a to do 15 dnů od zahájenÍ,
ukončení,přerušení nebo obnovení provozu v souladu s ustanovením § 39 odst. 3
zákona o odpadech prostřednictvím lntegrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností.

5.

Provozní deník bude veden

v

rozsahu dle bodu 't0, písm. a) přílohy č. 1 vyhlášky

č,383/2001 Sb.
6.

Zařízení bude provozováno v souladu s kolaudačnímsouhlasem s užívánímstavby MěU
Bystřice nad Pernštejnem, odboru územníhoplánování a stavebního řádu, ě, j.:
oÚPl29190/2008/Ju ze dne 18. 12. 2008.

7.

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnost rozhodnutí krajského úřadu
č. j,: KUJ| 28891t2o17 ze dne 12.4.2017, právní moc 9. 5.2017, včďně provozního
řádu uvedeným rozhodnutím schváleného.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ustanovení § 27 odst.
správního řádu:

B&C Trade s,r,o., se sídlem V Oklikách 1033, Svítkov, 530 06
lčo: 018

1

Pardubice,

19 895

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu:

obec Dolní Rožínka, se sídlem Dolní Rožínka3, 592 51 Dolní Rožínka, lČO 002 94 233
Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů, vydávaná podle dalších
zvláštních předpisů.

odůvodnění:
Na základě oznámení nového provozovatele zařízení k nakládání s odpady z dŮvodu převodu
užívacíhopráva k tomuto zařízeni ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona o odpadech ze dne
31. 8. 2017 , doručenéhona krajský úřad dne 22. 9, 2a17 a na základě žádosti právnické osoby
,í9
895, o
B&C Trade s.r.o., se sídlem V oklikách 1033, Svítkov, 53o 06 Pardubice, lČo: 018
jeho
provozním
řádem,
rr,ýkupu
a
s
odpadů
udělení souhlasu k provozováni zařízeníke sběru a
Dolní Rožínka, Dolní Rožínka
na
adrese
které
se
nachází
identifikační číslozařízení CZJ00151,
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krajský
eV. ě. 145, 591 51 Dolní Rožínkapodle § 14 odst. 1 zákona o odpadech doruČenéna
úřad dne 2. 10, 2a17 , bylo zahájeno řízení,

26. 9,
Nouý provozovatel byl v době podání žádosti zastoupený na základé plné moci ze dne
Dne
2017 Mgr. Lubomírem Dozbabou, nar.22.6. 1973, trvale bytem AlŠova759, 666 01 TiŠnov.
8, 11 . 2017 oznámil |rovozovatel prostřednictvím e-mailové poŠty krajskému Úřadu změnu
svého zastoupení. Výše uvedená plná moc panu Mgr. Lubomíru Dozbabovi byla
provozovatelem odebrána a novým zplnomocněným zástupcem Provozovatele na základě Plné
28,
moci speciálníze dne 1,11,2017 byla společnost Enviro PROF! s.r.o. se sídlem LibČanY
5o3 22 Libčany, lČo: 039 22 685.
i
Dopisem č. j.: KUJ| 7228ot2o17 ze dne 9. 10. 2o17 bylo zahálení správního řízeni oznámeno
a
druhému účastníkuřízení,kteným je dle ustanovení § 27 odst. 3 věty První sPrávního řádu §
Dolní
14 odst. 7 zákona o odpadech Obec Dolní Rožínka,se sídlem Dolní RoŽÍnka 3, 592 51
Rožínka, lčo 0o2 94 233 (dále jen ,,obec Dolní Rožínka"). Tomuto účastníkuřízení bYla dle
pro vydání rozhodnutí a
§ 36 odst. 3 správního řádu dána možnost seznámit se s podklady
doruěeným na
Vyjádřit se k nim. účastníkřízení svého zákonného práva vyuŽil a ve svém dopise
zařízení
krajský úřad dne 24, 10.2o17 sevyjádn s tím, že poŽaduje, aby při provozovánítohoto
v
provozovny
k nakládání s odpady a dále zaťízenílóz czJoo188, nachžejícíse v areálu této
Dolní Rožínce,byly dodženy všechny podmínky souěasného platného kolaudaČníhosouhlasu
s užívánímstavby MěU Bystňce nad pernštejnem, odboru Územního Plánování a stavebního
podmínky
řádu, ě. j.: ouPt2g19o/2008/Ju ze dne 18. 12.2008, zejména aby byly dodĚeny
generující
zvýŠený
užívánístavby, tj. omezení doby, po kterou mohou být prováděny ěinnosti
hluk a omezení využitítechnických zařízení ke zpracování kovorných odPadŮ. Dále ve svém

dopise uvádí, že tento kolaudaění souhlas je vázán na první souhlas krajského Úřadu
kprovozování předmětného zařízenía sjeho provozním řádem, na jejímŽ základě bYla ve

smyslu ustanovení § 14 odst. 5 zákona o odpadech stanovena maximální roění kaPacita tohoto
zařizení k nakládání s odpady 5 00o t kovového odpadu za rok. Obec Dolní RoŽÍnka trvá na
dodrženítéto původní výše kapacitních údajůtohoto zařízeni uvedeného ve schváleném
původním provozním řádu zařizení. V opačnémpřípadě s ohledem na bezProstřední blízkost
obytné zóny žádá provedení zjišťovacíhořízenípodle zákona č. 100/2001 Sb-, o Posuzování
vlivů na životníprostředí a o změně něktených souvisejících zákonŮ, Ve znění PozdějŠÍch
předpisů (dále jen ,,zákon č. 1oo/20o1 sb.'), Dále obec Dolní RoŽÍnka poŽaduje respektování
podmínek vyplývajícíze schváleného územníhoplánu, které uvedená provozovna neresPektuje.
V posledním bodě obec Dolní Rožínkaupozorňuje na skutečnost, Že při Projednání havarijního
plánu bylo zjištěn o, že v areálu provozovny není kanalizace s deŠťovoua sPlaŠkovou vodou
napojena na jednotnou kanalizaci, protože ta není v této ěásti obce vYbudována.

Spolu s tímto vyjádřením obce Dolní Rožínkaobdžel krajský Úřad dne 24. 10- 2017 také
vyjádření manželů Milana a Kristýny Balažorných, oba trvale bytem Dolní RoŽÍnka 16, 592 51
Dolní Rožínkaze dne 20. 10. 2017, a dne 25. 10. 2017 vyjádření lng, Milana Tejkala, trvale
bytem orlická g52,375 01 Týn nad Vltavou, ze dne 23. 10.2017, ve ktených shodně vŠichni
trvají na zachování původních hodnot kapacit obou zařízení v době vYdání kolaudaěního
souhlasu a jeho respektování a s ním spojených všech podmínek, které v rámci kolaudaěního
řízení byly všemi dotčenými orgány stanoveny. l dalšípodmínky, uvedené v těchto obou
vyjádřeních, jsou shodné s podmínkami uvedenýmir4ýše ve vyjádřeníObce Dolní RoŽÍnka.
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ohledem na skuteČnost, že Obec Dolní Rožínkavyjádňla p ipomínky ve svém dopise
doruČeném na krajsk rj ad dne 24, 10.2017 a s ohledem na vyjád ení manželťr BalážovJch ze
dne 20. 10.2017, doruČenémna krajsk ad dne 24. 10,2017, byl všem rjčastníkťrmízení
zas]án krajsk m adem dopis č. j.: KUJ| 79O76t2O17 ze dne 25. 10.2017, ve kterém byli
seznámeni s těmito vyjád eními. S ohledem na vyjád ení lng. Milana Tejkala ze dne
23. 10.2017, doruČenémna krajsk ú ad dne 25. 10,2017, byl všem rjčastníkťrmízenízaslán
krajsk m rj adem dopis Č. j.: KUJ| 8067912017 ze dne 31. 1O. 2017, ve kterém byli seznámeni s
tímto vYjád ením, SouČasně jim byla krajsk m rj adem stanovena lhůta 10 dnťr ode dne doručení
těchto obou doPisťr k moŽnosti se k nim vyjád it, Účastníci ízenísvého zákonného práva
nevyužili.

Vzhledem k tomu, Že Žádost neobsahovala veškerénáležitosti a informace pot ebné k vydání
souhlasného rozhodnutí a vzhledem k tomu, že správní orgán postupuje dle 3 správního ádu
tak, abY bYl zjiŠtěn stav věci, o němž nejsou dťrvodné pochybnosti, bylo správní ízení
usnesením dle 64 odst. 1 písm. a) správního ádu č. j.: KUJI 78g78t2o17 ze dne 25, 10, 2017
p erušeno a stanovena ]hťrta do 22, 12.2017 pro doplnění podání.

Dne 13. 12. 2O17 bylo Podání provozovatelem doplněno. Nov zplnomocněnl zástupce
Provozovatele sPoleČnost Enviro PROF| s.r.o. se sídlem Liběany 28, 503 22 Libčany, lčo: 039
22 685 (ktel je i zpracovatelem schváleného platného provozního ádu tohoto za ízení,kten je

nedílnou souěástí rozhodnutí o udělení souhlasu podle 14 odst. 1 zákona o odpadech č. j. :
KUJI 2889112017 ze dne 18.4.2017, právní moc 9. 5.2017), ve svém dopise ze dne 12. 12,
2017 uvádÍ, Že text návrhu provozního ádu je upraven tak, aby obsahově odpovídal
souČasnémuschválenému provoznímu ádu tohoto za ízení,tj. že je identicky a že v něm
nedoŠlo k Žádn m změnám. Jeho navržená podoba reflektuje stávající platnl koíaudační
souhlas MěÚ Byst ice nad Pernštejnem, odboru tizemního plánování a stavebního ádu, č. j.:
oÚplzgtg}l2oo1tJu ze dne 18. 12.2008, včetně podmínek vněm stanoven ch. Celková roění
kaPacita celé provozovny, tedy obou za ízení(CZJ00151 a CZJoaft8) je dohromady 17 ooo t
ostatních odPad a 1 000 t nebezpečn ch odpad , tj. zůstává ve stejné v šijako u stávajících
Platn ch obou souhlasťr vydan ch krajsk
adem k těmto vYše citovan m za ízením
k nakládání s odPadY, S ohledem na tuto novou skutečnost byl všem riěastníkťrm ízenízaslán
kr{sk m Ú adem dopis Č. j.: KUJI 922}9t2a17 ze dne 14, 12. 2017, ve kterém byli seznámeni
s tímto doPisem a s upraven; m a doplněn m návrhem provozního ádu za ízení.Souěasně jim
bYla krajsk m ri adem stanovena lhťrta 10 dnťr ode dne doruěení tohoto dopisu k možnosti se
k těmto Podkladťrm pro rozhodnutívyjádňt. Účastníci ízenísvého zákonného práva
nevyužili.

m

V PrŮběhu sPrávního Ízeni s ohtedem na stejné body p ipomínek, které krajsk ri ad obdržel ve
vYjád ení Obce Dolní RoŽÍnka a stejně tak i ve vyjád eních manželťrBalážorn ch a lng. Milana
Tejkala, krajsk ad vycházel zvyjád ení místně p íslušnéhostavebního ú adu č. j.: ByS
2014812016 ze dne 23, 11. 2016, které sloužilo jako jeden z podkladťr pro udělení současného
Platného souhlasu k provozování p edmětného za ízeni a s jeho provozním ádem, Spolu
s tímto dokumentem vycházel krajsk ad ve svém rozhodování zejména z dal platného
kolaudaěního souhlasu s užívánímstavby MěÚ Byst ice nad pernštejnem, odboru zemního
plánování a stavebního ádu, ě. i.: oUPt2919o/2oo8lJu ze dne 18. 12.2oo8 včetně
schválené
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projektové dokumentace
souvisejícím.

a stanovisek dotčených orgánů státní správy s tímto dokumentem

Stavební úřad ve svém vyjádření č, j,: BYS 20148l2a1,6 ze dne 23. 11. 2016 podrobně popsal
z projektové dokumentace a stanovisek dotčených orgánů všechna omezení a podmínky, které
provozovate] musí při provozování obou zařízení k nakládání s odpady dodžovat. Celková
přesná r4ýše kapacitních údajůcelé provozovny, není ve schválené projektové dokumentaci
uvedena. V bodě arúhémuvedeného vyjádření je pouze uvedena skutečnost, Že mnoŽství
odpadů, se kter,ými je vzařízení nakládáno, je dáno kapacitou zařizenÍ, Zbodu třetího ve
vyjádření stavebního úřadu navíc vyplývá skuteěnost žex§e ve smyslu u§anovení § 14 odst. 5
zákona o odpadech nesmí příslušný stavební úřad vydat kolaudační souhlas bez doloŽeného
rozhodnutí o udělení souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, jehož nedílnou souěástije
i provozní řád, byl kolaudační souhlas, bez doloženíschválených provozních řádŮ a tím i bez
přesných specifikací kapacitních údajůcelé provozovny, přesto vydán.

Dále stavební rlřad cituje ve svém vyjádření i jeden z doložených dokladŮ dotěených orgánŮ
státní správy v rámci kolaudaěního řízení,a to stanovisko Krajské hygienické staniCe Kraje
Vysoěina, územnípracoviště Žďár nad Sázavou č. j,: H555J3ZR5077S/08-Mud ze dne
18. 12.2oo8, ve kterém je souhlas podmíněn dvěma podmínkami, a to nakládání a skládání
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 vyjádření dále vyplývá, že rnýše uvedený kolaudaění souhlas je stále

platným dokladem o povoleném úěelu užívánístavby, Stavba se dá ve smyslu ustanovení § 126
stavebního zákona užívatpouze k úěelu vymezenému kolaudačnímsouhlasem. Změna v ÚČelu
užívánistavby, v jejím provozním zařízení,ve způsobu výroby nebo vjejím podstatném

rozšířenía změně v ěinnosti, jejížúěinky by mohly ohrozit život a veřejné zdravÍ, Život a zdraví
zviřat, bezpečnost nebo životníprostředí, je přípustná je na základě souhlasu nebo povolení
stavebního úřadu.

Celková ročníkapacita celé provozovny, tedy obou zařízení (CZJ00151

a

CZJ00188) je

dohromady 17 OOO t ostatních odpadů a 1 000 t nebezpeěných odpadŮ, tj. zŮstává ve stejné uýŠi
jako u stávajícíchplatných obou souhlasů vydaných krajským úřadem k těmto qýŠecitovaným
zaíizenim k nakládání s odpady. S ohledem na již výše uvedenou skutečnost, kdy ve schválené
projektové dokumentaci není přesná rr,ýše kapacitních údajůjednotlirných zařízenínebo celé
provozovny uvedena a s ohledem na vyjádření MětJ Bystřice nad Pernštejnem, odboru
územníhoplánování a stavebního řádu wjádření č, j.: BYS 2}148l2arc ze dne 23. 11, 2Q16, ze
kterého zbodu třetího vyplývá, že aé ve smyslu ustanovení § 14 odst.5 zákona o odpadech
nesmí příslušný stavební úřad vydat kolaudaění souhlas bez doloženého rozhodnutí o udělení
souhlasu § 14 odst. 1 zákona o odpadech, jehož nedílnou součásti je i provozní řád, bYl
kolaudaění souhlas, bez doloženíschválených provozních řádů a tím i bez přesných specifikací
v,ýše kapacitních údajůcelé provozovny, přesto vydán. Krajský úřad povaŽuje citovanou výŠi
roění projektované kapacity obou zařízení za již jednou schválenou a platnou, Ve stejných
intencích již byl informován i RNDr. Milan Baláž, Ph.D. v dopise Ministerstva Životního prostředí
(dále jen ,,Mžp") č, j.: 12o9t56ot14 ze dne 21.8.2014, kde se MŽP vyjádřilo mimo jiné i k
nauýšeníkapacity obou zaíízenína současnou rnýši bez provedení zjišťovacíhořízení podle
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uvádí, že dle souěasného platného znění se
zákona č, 10o/2o01 Sb.. Krajský úřad pro doplnění
nebo
1, bodu 55 uztahuje nazařízení kodstraňování
tento zákon č. 100/2001 Sb., vpříloze č.
250 t/rok a dále bodu 56 na zařízeni
využívánínebezpečných odpadů s kapacitou od
je
s kaPacitou od 2 500 tlrok' Z uvedeného
odpadů
ostatních
využívání
nebo
k odstraňování

zřejmé,žesejednáočinnosti,ktenýmiseprovozovatelvprovozovněDolníRoŽínkanezabývá.
byly
Balěžových a lng, Milana Tejkala, aby
K požadavku obce Dolní Rožínka, man želů

respektoványpodřnínkyobsaŽenévzávaznéčástiplatnéhoúzemníhoplánutétoobce,
správním úřadem pro kontrolu a dodžování
sdělujeme, že krajský úřad není příslušným
zákonač. 183/2006 Sb.' o územnímPlánování
zákonného uživánistavby nebo územívesmyslu
podmínek obsažených
a stavebním řádu (dále jen "stavební záLon"), tedy jei dodžování
místně příslušný stavební úřad při
v závazné části územníhoplánu obce. Tímto úřadem
ve
rozhodnutí o udělení souhlasu vychází
povolování stavby. krajský úřad při vydání tohoto
č, 383/2001 Sb,, o podrobnostech nakládání
smyslu ustanovení § 1 odst. 1 písm, á) uynnsxy

sodpady,vplatnémznění,zplatnéhokolaudačníhosouhlasusuŽívánímstavbyMěUBystřice
oúPl29190/2008lJu ze
a stavebního řádu, é, i,:
nad Pernštejnem, odboru územního plánování
jiné i v souladu s platným územnímplánem
dne 18. 12, zool,jehož vydání muselo být mimo

obce.obecnavícmuselabýtminimálněúčastníkemúzemníhořízení,kdemohlasvoje
požadavky uplatnit ve svém stanovisku,

kdy dešťová a splašková kanalizae'e
Na upozornění obce Dolní Rožínkaohledně skutečnosti,
jednotnou kanalizaci, odpovídáme s tím, že opět
v areálu provozovny není napojena na
souhlasu a pokud skuteěně existuje íozpof
vycházíme z platného yýše citovaného kolaudačního
není krajský Úřad věcně PřísluŠnýmsPrávním
mezi schváleným stavem a uvedenou skutečností,
ě'
užívánístavbY nebo Území ve smYslu zákona
úřadem pro kontrolu a dodžování zákonného
řádu, v Platném znění (dále jen "stavební
183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním
zákon-).

Dne3'1.2018obdželkrajskýúřadodKrajskéhygienickéstanicekrajeVysoěinasesídlem
řádu
Sázavou, souhlasné stanovisko k Provoznímu
v Jihlavě, ur"rni-pá.ouisic 2aa, nad
j.: KHSVl2866a2al7tzNHP/Mud ze dne 3. 1.2018'
zařízeni czJ00151 a CZJ00188, ě.
řádu zaťízenícZJ'o151 a CZJ00188'
Sohledem na toto souhlasné stanovisko kprovoznímu
j
210a2a18 ze dne
íízenízaslán krajským úřadem dopis ě : KUJ|
byl všem účastníkům
jim byla krajským úřadem

stanoviskem, Současně
8. 1. 2o18, ve kterém byli seznámeni s tímto
a
dopisu k možnosti se k tomuto stanovisku
stanovena lhůta 10 dnů ode dne doruěení tohoto
Učastníciřízení svého zákonného Práva nevYuŽili'
k podkladům pro vydání rozhodnutíúaon,.
g238gl2o17 ze dne 15, 12, 2017
vÝzvy ě, j,: KUJ|
Vyměřený správní poplatek byl, na základě
uhrazen dne 18. 12-2017,

K žádosti byly doloženy následující doklady:

.návrhprovozníhořáduvlistinné(vedvouvyhotoveních)aelektronicképodobě,
zpracovanývsouladuspoŽadavkypřílohyč.lvyhláŠkyč.383/2001Sb''

.stanoviskoKrajskéhygienickéstanicekrajeVysočinasesídlemvJihlavě,územní
ze dne 3, 1,2018,
pracoviště Zďár nadSázavou, zn.: KHSV/28663t2o17lZRíHP/Mud

.výpiszobchodníhorejstříku,vedenéhoKrajskýmsoudemvHradciKrálové,oddílC,
vložka 32368,

2763l2a17 VoPr
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pis z ve ejné částiživnostenskéhorejst íku,
informace o pozemcích z katastru nemovitostí,

rozhodnutí, dodatečnépovolení stavby Měu Byst ice nad pernštejnem, odboru
zemního plánování a stavebního ádu, é. j.: OÚPl29285l2Oa7Hu ze dne 4, 12. 2007,
. kolaudaěnísouhlas s užívánímstavby Mětl Byst ice nad pernštejnem, odboru r.izemního
plánování a stavebního ádu, č, j.: oÚP/1 4770t2\a8lJu ze dne 10. 7.2oo8,
. kolaudaění so hlas s užívánímstavby Měú Byst ice nad pernštejnem, odboru rjzemního
plánování a stavebního ádu, ě. j.: OÚP/29190/2008lJuze dne 18. 12.2008,
. rozhodnutí, stavební povolení Měú Byst ice nad pernštejnem, odboru rjzemního
plánování a stavebního ádu, é. i.: OÚPl2812ol2o11tJu ze dne 1 . 9. 2011,
. kolaudaěnísouhlas s užívánímstavby Měú Byst ice nad pernštejnem, odboru rizemního
plánování a stavebního ádu, ě. j.: oÚpls66ot2o13lJu ze dne 22.3.2013,
. vyjád ení Měú Bystňce nad pernštejnem, odboru rjzemního plánování a stavebního
ádu, č. j.: BYS 29148l2a16 ze dne 23. 11.2016,
l kopie dokumentťr ze spisové dokumentace ke kolaudačnímu ízeníze stavebního adu
. doklad o zaplacení správního poplatku - e-mailové potvrzení o p ijetí ěástky zaslané
odborem ekonomick m Krajského adu Kraje Vysoěina,
r písemná plná moc pro Mgr. Lubomírem Dozbabou, nar. 22.6. 1973, trvale bytem Alšova
759, 666 01 Tišnov ze dne 26,9.2017,
. písemná plná moc speciální pro společnost Enviro PROF| s.r.o ze dne 1 , 11.2017.
P edmětem vydání rozhodnutí je provoz zaťízeni ke sběru a u. kupu ostatních a nebezpečn ch
odpadťr, kterému bylo p iděleno identifikační ěíslo za ízeníCZJOO151.
Podrobnli popis provozu za ízeníje součástíprovozního ádu, kteq

je

p ílohou tohoto

rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že žádost o udělení souhlasu k provozu za ízeníke sběru a v, kupu ostatních
a nebezpečn ch odpad a s jeho provozním ádem obsahuje po doplnění všechny náležitosti
dané 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a p epracovan provozní ád zaízeníbyl zpracován ve
smyslu p ílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., došel správní orgán k závéru, že vydání
p edmětn ch souhlas je možnéza p edpokladu splnění podmínek citovan ch ve v, roku tohoto
rozhodnutí. Krajsk ad podmínkami up esnil (zd raznil) požadavky na provozování daného
za ízenív souladu s aktuálně platnou legislativou, S ohledem na ustálenou rozhodovací praxi,
která vychází, vzhledem k měnícíse legislativě na tjseku odpadové hospodá ství, ze snahy
p edcházet vzniku rozporů mezizněním schválen ch provozních ád a platné legislativy, udělil
krajsk ad v souladu s ustanovením 7 správního ádu souhlas k provozu za ízení
k nak]ádání s odpady a s jeho provozním ádem na dobu 5 let. Na základě u še uvedeného
rozhodl správní orgán o žádosti tak, jak je uvedeno ve v rokové části tohoto rozhodnutí,

pouěení častník:

Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu 81 správního ádu lze odvolat do 15 dnů ode dne
doručenítohoto rozhodnutí, k Ministerstvu životníhoprost edí ČR, a to podáním učiněn m u
krajského adu, P ípadné odvolání musí mít náležitosti uvedené v 82 odst. 2 správního ádu,
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V Jihlavě dne 24. ledna 2018

i
lng. Oldrich Vopršal
uredník odboru životníhoprost edí a zemědělství
pode psá na

el e ktron

i

cky

P íloha: 1x schváleny provazní ád

RozděIovník:

l.

Účastníci ízení:

Obdžído vlastních rukotl, s p ílohou:

1.

Enviro pRoFl s.r.o., Libčany 28,5o3 22 Libčany (na základě písemnéptné mocispeciálnÍ}

Obdňí datovou schránkou, s p íIohou:

2.

Obec Dolní Rožínka, Dolní Rožínka3,592 5í Dolní Rožínka

ll.
1.
2.
3.

Na vědomi bez p ilohv obdňí:
RNDr. Milan Baláž Ph.D., Dolní Rožínka í6,592 5í Dolní Rožínka
lng.

Krist naBalážová, Ph.D., Dolní Rožínka í6,592 5í Dolní Rožínka

lng. Milan Teikal, Orlická 352,375 0{

T

n nad Vltavou
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