
 

Zborovská 11    150 21 Praha 5    tel.: 257280111    fax: 257280203   turon@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                         

 

Praha: 10.10.2017 Lukáš Havel 

Náměstí Jiřího Franka 32 

257 01 Postupice 

Spisová značka: 1485262016/KUSK/12 

Číslo jednací: 1482562016/KUSK OŽP/Tu 

Vyřizuje: Ing.  Jan Turoň, l. 804 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 78 odst. 2 písm. a) a písm. x) 

a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění  (dále jen „zákon o odpadech“) po řízení, vedeném dle zákona o odpadech a zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  (dále jen „správní řád“ ), rozhodl na základě 

účastníka řízení – fyzické osoby oprávněné k podnikání Lukáše Havla, náměstí Jiřího Franka 

32, 257 01 Postupice, IČ: 74 08 67 74, ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke 

sběru a výkupu odpadů  dnešního dne takto:   

 

I. podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

 

 

uděluje souhlas 

 

k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů „Sběrna kovů a papíru“  a s jeho 

provozním řádem, který je součástí tohoto rozhodnutí, 

 

II. dle § 78 odst. 2 písm. x) předmětnému zařízení přiděluje identifikační číslo CZS00585  , 

které bude používáno pro účely evidence a ohlašování odpadů. 
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Souhlas se uděluje za níže níže uvedených podmínek: 

 

1. Tento souhlas platí pouze pro zařízení „Sběrna kovů a papíru“  umístěné na 

pozemku  p.č. 65 v k. ú. Jankov, v prostorech blíže specifikovaných v provozním řádu 

předmětného zařízení. 

2. Pokud nebude smluvně zajištěn odběr vykupovaných komodit, bude jejich další    

příjem zastaven. 

3. V případě dosažení maximální kapacity zařízení uvedené v provozním řádu bude další 

příjem odpadů rovněž zastaven.  

4. Veškeré nakládání s odpady bude účastníkem řízení  prováděno  v souladu  se 

schváleným provozním řádem a s  ustanoveními § 4, § 5, § 7 a § 8 Vyhlášky MŽP č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

5. Souhlas se týká odpadů zařazených dle Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., v platném 

znění(Katalog odpadů), v platném znění, následovně : 

 

Katalog. 

číslo 

Název odpadu Kategorie 

150104 Kovové obaly O 

160116 Nádrže na zkapalněný plyn O 

160117 Železné kovy O 

160118 Neželezné kovy O 

170401 Měď, bronz, mosaz O 

170402 Hliník O 

170403 Olovo O 

170404 Zinek O 

170405 Železo a ocel O 

170406 Cín O 

170407 Směsné kovy O 

170411 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

200101 Papír a lepenka O 

 

 

6. Dojde – li k jakékoli změně ve způsobu nakládání s odpady, bude o této skutečnosti 

neprodleně informován Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství. 
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7. Sběr a výkup odpadů bude provozován pouze v prostorech k tomuto účelu řádně 

zkolaudovaných. 

Odůvodnění: 

   Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech lze provozovat zařízení ke sběru a  výkupu 

odpadů jen se souhlasem příslušného krajského úřadu. 

 

      Účastník řízení  předložil svou žádost dne 5.10.2016.  Žádost byla dále doplněna dne 

6.10.2016. Vzhledem k nedostatkům v podání žádostui byl žadatel vyzván dopisem č.j.: 

149752/2016/KUSK OŽP/Tu ze dne 7.10. 2016 k jejímu doplnění a zároveň bylo přerušeno 

řízení. Žádost byla dále doplněna dne 25.10.2016. Na základě ustanovení § 14 odst. 7 zákona 

o odpadech bylo dne 14.11.2016 oznámeno obci Jankov jako druhému účastníkovi řízení 

zahájení řízení o vydání předmětného souhlasu, zároveň s výzvou k zaslání případného 

stanoviska nebo doplnění. Obec ve svém stanovisku č.j.: 724/2016 ze dne 29.11.2016 sděluje, 

že k provozování předmětného zařízení nemá žádné připomínky. Předložená žádost ani po 

výše uvedeném doplnění neobsahovala všechny náležitosti dané příslušnými legislativními 

předpisy, proto byl žadatel vyzván dopisem č.j.: 178125/2016/KUSK OŽP/Tu ze dne 2.12. 

2016 k jejímu doplnění a zároveň bylo přerušeno řízení. Žádost byla doplněna podáním 

doručeným dne 17.2.2016, 10.3.2017, 25.5 2017 a 7.6. 2017.. Zařízení bylo již dříve 

provozováno na základě rozhodnutí č.j.: 3077od-31254/05/OŽP-Kou ze dne 21.4. 2005 p. 

Václavem Havlem, Veliš 59, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, IČ: 450 65 071. O Nový 

souhlas byla podána žádost z důvodu změny provozovatele. K žádosti bylo doloženo 

souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje k provoznímu řádu 

předmětného zařízení č.j.: KHSSC 28102/2016 ze dne 7.6. 2017 /ve smyslu § 75 písm. d) 

zákona o odpadech/.. Souhlas pro předchozího provozovatele bude zrušen po nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí 

Správní poplatek ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 5.12.2016. 

Správní orgán dále posoudil žádost podle § 75 odst. 3 zákona o odpadech a shledal ji 

ve shodě s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.     

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 

ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 Upozorňujeme, že provozovatel je povinen oznámit zahájení, ukončení, 

přerušení nebo obnovení činnosti prostřednictvím ISPOP vždy do 15 dnů od termínu, 

kdy k této skutečnosti dojde. 

 

       Tento souhlas nenahrazuje jiná rozhodnutí vydávaná na úseku tvorby a ochrany životního 

prostředí a může být zrušen nebo změněn na základě ustanovení  § 78 odst. 4 zákona o 

odpadech.  
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Poučení o odvolání: 

      Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 správního řádu podat ve lhůtě do 

15 dní ode dne jeho oznámení  odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu 

státní správy I, Praha, a to prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství.  

          V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor 

s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. 

Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad 

Středočeského kraje. 

       

    Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 

vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo 

nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

Otisk úředního razítka     

 

Ing. Jan Turoň 

                                                                      oprávněná úřední osoba     

                                                          odborný referent na úseku životního prostředí 

                                                                          

Příloha:  Provozní řád zařízení„Sběrna kovů a papíru“ 

 

Obdrží na doručenku účastník řízení dle § 27 odstavce 1 správního řádu: 

 adresát 

Obdrží na doručenku účastník řízení dle § 27 odstavce 3 správního řádu: 

. Obec Jankov, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov 

 

Obdrží na vědomí: 

KHS  Středočeského kraje, úz. prac. Benešov, Černoleská  2053, 256 55 bENEŠOV   

MěÚ Votice, Odbor ŽP, Komenského náměstím 700, 259 17 Votice 
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