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ROZHODNUTI
Krajský Úřad Plzeňského kraje, odbor Životního prostředíjako příslušný olgán Veřejné
spráVy (dále jen ,,krajský úřad") podle ustanovení s 29 odst' 1 zákona č' 129/2000 Sb' '
o krajích (krajské zřízení),Ve znění pozdějších předpisů' podle ustanovenís 78 odst' 2
písm' a) a s 78 odst' 6 zákona č' 185/2001 Sb', o odpadech a o změně něktených
dalšíchZákonů, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'zákon o odpadech"),
po provedeném řizeni dle zákona č' 50012004 sb', spráVní řád, ve zněni pozdějších
předpisů (dále jen
řád")'
',spráVní

A) uděluje
společnosti

EKo - l recykling s'r.o., černošín,Lažany 36, 349 oí stříbro

lčo| 279 84 141
(dále jen

řízeni'')
''účastník

dle Ustanovení s 14 odst. 1 Zákona o odpadech

souhlas
a) k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využíváníodpadů
b) s provozním řádem zařízení ke sběru, výkupu a využíváníodpadů.

souhlas se vydává pro stacionárni zařízeni ke sběru, VýkUpU a vyuŽiváni odpadů _
zařizeni pro třiděni odpadu Černošín,umístěnéna pozemcích st'p'č' 125' 126, 127 a
části p'p'č' 27oh4 v k'Ú' LaŽany u Černošína(dále jen ,7ařízení'')' zařízeni má
přiděleno identiíikačníčíslocZP00118' Kód Využíváníodpadů R12 dle přílohy č.3
zákona o odpadech.
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souhlas je váZán na podmínky:

1) Do zařizeni přijímat V souladu s Vyhláškou lV]inistelstva Životního prostředí
č' 93l2o16 sb., o Katalogu odpadů' následující druhy odpadů;
07 02 13

PlastoVÝ odoad

12 01 05

Plastové hoblinV a třískV

15 01

0í

Paoírové a leoenkové obalv

15 01 02

Plastové obalV

15 01 05

KompozitníobalV

15 01 06

směsné obalV

15 01 07

Skleněné obalv

16

0í 19

Plastv

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plastv

19 12 01

Papir a lepenka

19 12 o4

Plastv a kaučuk

19 12 05

Sklo

20 01 01

PaDír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 39

Plastv

2) odpady uvedené Vbodě 1) Výroku tohoto rozhodnutí VyUžíVatnebo předáVat

dalšímopráVněným osobám přednostné k materiálovému Využití těchto odpadů
před jejich odstraněním'

3) odpady budou do zařízení přijímány

takovém množství' aby nedošlo V žádném
případě k překročení objemové nebo hmotnostní kapacity zařízeni.
V

4) zabezpečit technickou kontrolu provozu zařizení a s odpady nakládat tak' aby
Vdůsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností VyplýVajícíchz dalších
zvláštních předpisů (Vodohospodářských, hygienických' požárních aj')'

5) zařízení bude provozováno tak' aby nedocházelo ke znečišťovánípřístupových
cest a jeho okolí Sbíranými nebo Vykupovanými odpady'
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souladu se schváleným provozním řádem tohoio Zařízení'
V případě, že se rozsah nakládání s odpady bude měnit, anebo bude Vydán nový
zákon o odpadech Včetně prováděcích předpisů, bude krajský úřad požádán do 6
měsícůode dne nab}'tí účinnostitohotozákona V případě, Že bude souhlas nadále
poŽadován nebo pokud zákon o odpadech nestanoví jinak' o Vydánl nového
souhlasu.

6) zařizeni provozovat

V

7) Souhlas se udéluje na dobu uÍčitoudo 30.1'l.2022'

B) rušírozhodnutí krajského úřadu ze dne'l8.3.2013 vedené

pod é-j. ŽPt2172l13,
V sou|adu s ustanovením s 78 odst' 4 pism' a) zákona o odpadech.

odůvodnění

Krajský Úřad obdržel dne 20'1o'2017 pod c'j': ŽPt|54B4l17 Žádost účastníkařízení'
k udělení souhlasu k provozováni zařízeni ke sběru, Výkupu a vyuŽiuáni odpadů a
s provozním řádem tohoto Zařízení.
Dne 24.10.2017 pod ě'j' ŽPh54s7l17 vyzval krajský Úřad účastníkařízeník zaplaceni
spráVního poplatku dle ustanovení s 5 odst. 2 zákona č' 634/2004 sb'' o spráVních

poplatcích' Správní poplatek Ve výši 500,- Kč byl úóastníkem řízení uhrazen dne
26.10.2017

.

Dne 26.1o'2017 pod ě'j.: ŽPl15672117 krajský úiad oznámil l\.4ěstu ČernošÍn'náměstí
lČo: 00259772' jakoŽto účasiníkoviřizeni na zák|adě
1 ' mae 62, 349 58 Černošín,
ustanovení s14 odst- 7 zákona o odpadech zahájení spráVního řízenív předmětné
Věci' Do Vydání tohoto rozhodnutí neobdrŽel krajský úřad Žádné Vyjádření N/]ěsta
Černošín'
Vzhledem k neúplnosti podání bylo řízení Ve Výše uvedené Věci usnesením krajského
úřadu Vydaným dne 15.11'2017 pod č'j.; PK-ŽP|16976/17 přerušeno. Podoplnění
podání' které bylo krajskému úřadu doručeno dne 20.11.2017 pod č'j.: PKŽPh7224l17 krajský úřad V řizení pokračoval'
'

Žádost byla doloŽena provozním řádem Výše uVedeného zařizení V listinné
ielektronické podobě, Zpracovaným dle přílohy č. 1 Vyhlášky č' 383/2001 sb',
o podrobnoStech nakládání s odpady, ve Zněni pozdějších předpisů (dále jen
,,VyhláŠka")'

Žádost účastníkdále doložil kopií výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským
Soudem VPlzni oddíl C, výpisem Z Veřejné části Živnostenského rejstříku, kopií
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smlouvy o nájmu zařizeni na třídění odpadů uzavřené mezi sdruŽením obcí pro
Vybudování a provozování skládky Černošína společnostíEKoDEPoN s.r.o' dne
1 '11 '2007, včetně dodatku k této smlouvě ze dne 1 '11 .2012, kopií smlouvy o nájmu
zařízeni na tříděníodpadů uzavřené mezi společnostíEKoDEPoN S.r'o. a účastníkem
řízenídne 1'11'2007 a dodatkem ktéto sm|ouvě ze dne 1.11'2012 a kopii
kolaudačního rozhodnutí Vydaného N.4ěstským úřadem stříbro' odborem výstavby a
územníhoplánování dne 29' 6' 2oo7 pod č'j' 1057lovÚPto7l279lHa'
V souladu s uStanovením s 75 písm' d) Zákona o odpadech bylo předloženo souhlasné
stanovisko S provozním řádem zařízeni Vydané Krajskou hygienickou stanicí
Plzeňského kraje se sídlem V Plzni dne 15.8'2017 pod č'j' 207101386/2412017.
V souladu s s 39 odst' 12 Zákona o odpadech bylo zařízení přiděleno identifikačníčíslo
zařizeni'

souhlas byl podmíněn stanovením povinností pro účastníkařízení V souladu

s ustanovením s 78 odst' 2 písm' a) Zákona o odpadech' které jsou uvedeny pod body
1) aŽ 7) výroku tohoto rozhodnutí a směřují k zajištění ochrany Životniho prostředí
před neŽádoucími účinkyodpadů.
Na základě uvedených skutečnostírozhodl krajský úřad, jak je Výše uvedeno'

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení'a to
k lvlinisterstvu Životního prostředí Českérepubliky, podáním odvolání u krajského
úřadu dle s 86 spráVního řádu' V této lhůtě podané odvolání má podle s 85 odst- 1
SpláVního řádu odkladný účinek'

lng' Václav Liška
Vedoucí oddělení technické ochrany

Příloha:
1x provozní řád zařizení
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Rozdělovník

Účastník řízení:
EKo _ l recykling s'r'o', Lažany 36, Černošin,349 01 stříbro
l\,4esto Četnošin'námésti 1. máje 62' 349 58 Černošín(bez přilohy}
ostatní:
N'4ěstský Úřad

stříbro' odbor Životního prostředí, l\.4asarykovo náměstí63' 349 0í

stříbro (bez přilohy)
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