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: KK/905/ZZ/21-5
Vyřizuje: Bc. Lucie Mrázová / 354 222 720

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „správní
orgán“), 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. § 145 odst. (2) zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech (dále jen „zákon o odpadech), vydává dle ust. § 21 odst. (2) zákona o odpadech

povolení
provozu zařízení ke sběru a úpravě odpadů
právnické osobě
IGRO s.r.o.
Studánka č. p. 166
347 01 Studánka
IČO 643 59 387
v provozovně umístěné na části pozemku p. č. 194/108, k. ú. Tisová u Sokolova.

Povolení provozu zařízení se vydává pro tyto typy činností vymezené v Katalogu činností
v příloze č. 2 zákona o odpadech:
Typ činnosti
Balení, paketace, dělení, lisování a neoddělené soustřeďování odpadu na
základě povolení
Třídění, dotřídění odpadu
Sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle
zákona o výrobcích s ukončenou životností

Činnost
3.3.0
3.4.0
11.1.0

Provozní řád zařízení je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Povolení se vydává za těchto podmínek:
1. Do zařízení budou přijímány pouze druhy odpadů uvedené v provozním řádu zařízení,
který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
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2. Provozovatel zařízení zajistí, aby činnost v zařízení byla prováděna v souladu s provozním
řádem, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a současně tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí a zdraví lidí.
3. Provozovatel zařízení zajistí, aby přijímaný Směsný komunální odpad, kód odpadu 20 03
01, byl v zařízení soustřeďován v jednom okamžiku maximálně ve třech zakrytovaných
kontejnerech o maximálním objemu jednoho kontejneru 40 m3 a aby tento odpad byl bez
úpravy nejpozději do 24 hodin od přijetí předán k dalšímu využití nebo odstranění.
4. Případná změna provozního řádu zařízení v kapitolách 1.3. (Důležitá telefonní čísla) a 6.0.
(Organizační zajištění provozu) nepodléhá nutnosti vydání rozhodnutí o změně povolení
provozu zařízení, avšak takovou administrativní změnu je provozovatel zařízení povinen
správnímu orgánu nahlásit, a to do 30 dnů od dne vzniku změny.
Účastníci řízení:
1) IGRO s.r.o., IČO 643 59 387, se sídlem Studánka č. p. 166, 347 01 Studánka (účastník
řízení dle § 27 odst. (1) správního řádu):
2) Město Březová, IČO 002 59 250 (účastník řízení dle § 27 odst. (3) správního řádu)

Odůvodnění
Dne 5. 3. 2021 byla správnímu orgánu doručena žádost obchodní společnosti IGRO s.r.o.,
IČO 642 59 387 (dále jen „žadatel“), o povolení provozu zařízení ke sběru a úpravě odpadů
a správní orgán téhož dne zahájil řízení ve věci. K žádosti byl doložen návrh provozního řádu
zařízení, doklady o souladu zařízení se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a doklady prokazující právní
vztah žadatele k předmětné provozovně. V průběhu řízení dále žadatel správnímu orgánu
doložil souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje,
č. j. KHSKV 02090/2021/HP/Max – S10, ze dne 17. 3. 2021.
Jedná se o stávající zařízení k nakládání s odpady, které je určeno pro sběr a úpravu odpadů
kategorie ostatní, přičemž přijímaný odpad může být před předáním jiné oprávněné osobě
k využití či odstranění tříděn a lisován. Správní orgán tomuto zařízení přidělil identifikační
číslo zařízení (IČZ) CZK 00262 a toto IČZ zůstává i nadále v platnosti. Předmětné zařízení je
na části pozemku p. č. 194/108 v k. ú. Tisová u Sokolova provozováno již od roku 2012, a to
na základě souhlasu k provozování zařízení dle ust. § 14 odst. (1) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění platném do 31. 12. 2020. Vhledem
k tomu, že tento zákon již pozbyl platnosti a žadatel požaduje rozšíření seznamu přijímaných
odpadů do zařízení, požádal o vydání povolení provozu zařízení dle ust. § 21 odst. (2) zákona
o odpadech.
Správní orgán předloženou žádost prostudoval z věcné a formální stránky a zjistil, že
obsahuje všechny předepsané náležitosti stanovené v příloze č. 3 zákona o odpadech
a provozní řád splňuje požadavky na jeho obsah daný vyhláškou č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění platném do dne 31. 12. 2020. Vzhledem
k tomu, že nová prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech dosud nebyla vydána, platí,
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že žadatel může předložit provozní řád zařízení odpovídající požadavkům předchozí právní
úpravy. V případě, že po vydání nového předpisu nebude provozní řád odpovídat
požadavkům nové vyhlášky, musí být provozní řád žadatelem aktualizován.
Dne 4. 5. 2021 správní orgán provedl před vydáním rozhodnutí v zařízení místní šetření, při
kterém zjistil, že nakládání s odpady probíhá v souladu s platnou legislativou. Přijímané
odpady jsou v areálu provozovny odděleně soustřeďovány a jednotlivé odpady mohou být
dále upravovány tříděním a lisováním. K lisování jsou v zařízení používány lisovací jednotky
s výměnnými kontejnery a balíkovací lis v kryté hale.
Dle ust. § 22 odst. (2) zákona o odpadech je účastníkem řízení o vydání povolení provozu
zařízení též obec, na jejímž území má být zařízení provozováno. Proto bylo Městu Březová
oznámeno zahájení řízení o vydání povolení provozu předmětného zařízení a tento účastník
byl informován o možnosti činit v řízení úkony ve smyslu § 36 a 38 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zejména pak nahlížet
do spisu, seznámit se s podklady rozhodnutí, vyjádřit se k nim a navrhovat důkazy. Lhůta pro
učinění úkonu ve smyslu § 36 a 38 správního řádu byla stanovena do 15 dnů ode dne doruční
oznámení o zahájení řízení, přičemž oznámení bylo Městu Březová doručeno dne 31. 3. 2021
a tato lhůta tedy uplynula dne 15. 4. 2021, aniž by Město Březová ve stanovené lhůtě na
přijaté oznámení reagovalo. Správní orgán před vydáním tohoto rozhodnutí účastníku řízení
Městu Březová sdělil, že shromáždil všechny podklady rozhodnutí a Město Březová má jako
účastník řízení možnost seznámit se s těmito podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, a to
ve stanovené lhůtě 3 dnů ode dne doručení sdělení. Toto sdělení bylo Městu Březová
doručeno dne 5. 5. 2021 a lhůta tedy uplynula dne 7. 5. 2021, přičemž Město Březová
možnosti vyjádřit se k podkladům nevyužilo.
Správní poplatek ve výši 500 Kč dle položky 122 písm. b) přílohy zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl žadatelem uhrazen na účet
Krajského úřadu Karlovarského kraje ještě před podáním žádosti, a to dne 21. 1. 2021.
Vzhledem k tomu, že dle ust. § 22 odst. (4) zákona o odpadech může krajský úřad stanovit
v povolení podmínky, které zajistí dostatečnou ochranu životního prostředí nebo zdraví lidí,
stanovil správní orgán čtyři podmínky povolení provozu zařízení, přičemž podmínka č. 1
a č. 2 zdůrazňuje povinnost provozovatele zařízení nakládat s odpady pouze v souladu
s provozním řádem zařízení, a tím zajistit ochranu životního prostředí a zdraví lidí.
Podmínkou č. 3 stanovil správní orgán povinnost provozovatele zařízení zajistit, aby
přijímaný Směsný komunální odpad, kód odpadu 20 03 01, byl v zařízení bez úpravy
soustřeďován nejdéle 24 hodin od přijetí a to maximálně ve třech zakrytovaných kontejnerech
o objemu jednoho kontejneru 40 m3. Důvodem této podmínky je omezení množství odpadu
vzhledem ke kapacitě zařízení, omezení způsobu nakládání s tímto odpadem pouze na
soustřeďování tak, aby s tímto druhem odpadu nepřišli zaměstnanci do přímého kontaktu
a zamezilo se tak případného šíření faktorů ohrožujících zdraví a životní prostředí (např.
infekce, zápach, hlodavci v zařízení a jeho okolí). Podmínka č. 4 pak určuje kapitoly
provozního řádu administrativního charakteru, jejichž případná změna nemá vliv na účel
a technologii zařízení. V tomto případě správní orgán požaduje změny pouze nahlásit
a nepožaduje vedení změnového řízení.
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Z výše uvedených důvodů 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 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
V Karlových Varech dne 10. 5. 2021
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1) IGRO s.r.o., Studánka č. p. 166, 347 01 Studánka, ID DS: zswbhrp
2) Město Březová, Nám. Míru 230, 356 01 Březová, ID DS: uigbv4q
Na vědomí:
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
Závodní 360/94, 360 06 Karlovy Vary, ID DS: t3jai32
Příloha
Provozní řád

