KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: 2870/ZZ/16-5
Vyřizuje: Ing. Tomsová / 221

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚKK“),
jako věcně a místně příslušný dle ust. § 67 odst. (1) písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 78 odst. (6) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),
v souladu s ust. § 78 odst. (2) písm. a) zákona o odpadech vydává toto rozhodnutí, kterým
se uděluje

souhlas
dle ust. § 14 odst. (1) zákona o odpadech
právnické osobě, která je účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

IGRO s.r.o.
Studánka 166
347 01 Studánka
IČO 643 59 387
k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
v provozovně umístěné na p.p.č. 194/108 v k.ú. Tisová u Sokolova.
Tímto rozhodnutím se zároveň schvaluje provozní řád zařízení, který je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
1. Do zařízení budou přijímány pouze druhy odpadů uvedené v provozním řádu zařízení
schváleného tímto rozhodnutím.
2. Sběr, výkup a využívání bude prováděn v souladu se schváleným provozním řádem
a současně tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a zdraví lidí.
3. Účastník řízení doloží KÚKK kopii kolaudačního souhlasu k nově vystavené hale, a to do
30 dnů od obdržení tohoto souhlasu.
Nabytím právní moci tohoto rozhodnutím se ruší rozhodnutí č. j. 181/ZZ/12 ze dne 16. 1. 2012.

Odůvodnění
Dne 16. 9. 2016 byla KÚKK doručena žádost obchodní společnosti IGRO s.r.o., IČO 643 593 87,
o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů (dále jen
„žádost“). K žádosti byl doložen návrh provozního řádu zařízení, výpis z obchodního rejstříku,
smlouvy o pronájmu pozemku, rozhodnutí Městského úřadu Sokolov, odboru stavebního
a územního plánování o umístění stavby a stavební povolení č.j. 69878/2015/OSÚP/JADU
ze dne 19. 8. 2015 a rozhodnutí o povolení změny rozhodnutí o umístění stavby
č.j. 23184/2016/OSÚP/JADU ze dne 23. 3. 2016 a souhlasné vyjádření orgánu ochrany veřejného
zdraví č. j. KHSKV 10868/2016/HP/Pih ze dne 2. 9. 2016.
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Jedná se o stávající zařízení původně pouze k využívání odpadů, ke kterému bylo vydáno
rozhodnutí o souhlasu k provozování č.j. 181/ZZ/12 ze dne 16. 1. 2012 a KÚKK mu přidělil
identifikační číslo zařízení (dále jen „IČZ“) CZK00262. Dle předložené žádosti bude nyní
zařízení určeno ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Některé z přijímaných odpadů budou
upravovány lisováním, a to pomocí dvou mobilních hydraulických lisů typu ST SEL-V 5,5 kW
s násypkou nebo stacionárního hydraulického lisu PAAL Konti 125, který lisuje odpad do balíků.
Odpady budou využívány způsobem uvedeným v příloze č. 3 zákona o odpadech pod kódem R12.
Zbývající druhy povolených přijímaných odpadů budou v zařízení soustřeďovány v kontejnerech
dle jejich druhu a následně budou předávány jiným oprávněným osobám. Jelikož je IČZ vázáno
na dané zařízení jako takové, tak i při změně způsobu nakládání s odpadem v zařízení zůstává
přidělené IČZ i nadále v platnosti. Vzhledem k tomu, že se předložená žádost týká i nové haly,
ve které je umístěn stacionární lis, bude k této nové části zařízení v souladu s ust. § 14 odst. (5)
zákona o odpadech vydán kolaudační souhlas až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Zdejší odbor, jako správní orgán, prostudoval žádost a návrh provozního řádu z věcné a formální
stránky a shledal, že jsou zpracovány v souladu s ust. § 1 odst. (1) a přílohou č. 1 vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 22. 9. 2016 byl účastník řízení vyzván v souladu s ust. § 5 odst. (2) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, k zaplacení správního poplatku 500,- Kč
dle položky 122 písm. b) přílohy zákona o správních poplatcích. Výzva byla účastníkovi řízení
doručena dne 29. 9. 2016. Lhůta pro vydání rozhodnutí dle ust. § 5 odst. (5) zákona o správních
poplatcích neběží v době ode dne doručení této výzvy k zaplacení poplatku až do prokazatelného
zaplacení poplatku. Správní poplatek byl žadatelem uhrazen dne 3. 10. 2016 na účet Krajského
úřadu Karlovarského kraje.
Dne 4. 10. 2016 provedl KÚKK v zařízení místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že provozní řád
odpovídá skutečnému stavu zařízení a plánovanému nakládání s odpady.
Schválený provozní řád splňuje podmínky vyplývající ze zákona o odpadech a jeho prováděcích
právních předpisů, proto správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
V souladu s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, může účastník řízení proti tomuto rozhodnutí podat odvolání k Ministerstvu životního
prostředí ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, a to do 15 ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Prvním dnem lhůty je den
následující po dni oznámení rozhodnutí.
V Karlových Varech dne 5. 10. 2016
otisk úředního razítka
elektronicky podepsáno
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Obdrží
IGRO s.r.o.
Studánka 166
347 01 Studánka
Na vědomí
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
Závodní 94
360 21 Karlovy Vary
Příloha
Provozní řád

