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Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
- zařízení ke sběru a úpravě odpadů ,,Sběrný dvůr"
souh/as dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

ROZHODN UTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle ustanovení § 67 písm. g) zákona č. 129|2OOO Sb., o krajích (krajské zřízení)
v platném znění, ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185l20Oí Sb., o odpadech a o změně
něktelých dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") a
ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisŮ (dále jen ,,správní řád"), po řízení vedeném dle zákona o odpadech a správního řádu,
rozhodl na základě žádosti společnosti Technické služby města Chomutova, příspěvková
organizace takto:

právnické osobě
Technlcké služby města Ghomutova, příspěvková organizace
se sídlem Náměstí 1. máje 89, 430 0í Chomutov, lČ 00079065,
ve smyslu ustanovení§ 14 odst. 1 zákona o odpadech

uděluje souhlas
k provozování zařizení ke sběru a úpravě odpadů kategorie ostatní a nebezpečné,,S0-02
Sběrný dvŮr" (kód provozovny CZU00270), které je umístěno v areálu provozovny ,,Odpadové
hospodářství města Chomutova", na pozemcích p.č. 4551l20 a p.č. 4554121 v k.ú. Chomutov l a
s jeho povozním řádem.

Zařízení je určeno ke sběru a úpravě odpadů kategorie ostatní a nebezpečné,od občanůměst,
obcí a podnikajících právnických a íyzických osob. Součástízařizení je překládací plocha, která
sloužíke tříděnía úpravě odpadů a k jejich následnému přeložení do velkoobjemových kontejnerů.

Ročníkapacita zařízení činí60 000 tun odpadů a maximální okamžitá kapacita zařízení včetně
překládací plochy činí220 tun odpadů. Úpravou odpadů se rozumí jejich tříděnía lisování a to
odpovídá kódu R12 ve smyslu přílohy č. 3 zákona o odpadech.
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Souhlas se uděluje za následujících podmínek ve smyslu ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona
o odpadech:

1.

Souhlas k provozování zařízení se vztahuje výhradně na následující druhy odpadů kategorie
ostatní a nebezpečný, podle vyhlášky č. 38í/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů:
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080111*

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečnélátky

0801 1 7-

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečnélátky

080201

Odpadní práškové barvy

0803,17*

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečnélátky

08031 8

Odpadnítiskařský toner neuvedený pod číslem08 03 17

301 09-

1

Chlorované hydraulické

m

ineráln í oleje

130,1,10-

Nechlorované hydraulické minerální oleje

130111-

Syntetické hydraulické oleje

130204*

Chlorované minerální motorové, převodové a mazacíoleje

1

30205*

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

1

30206*

Syntetické motorové, převodové a mazacíoleje

130207*

Snadno biologicky rozložitelnémotorové, převodové a mazacíoleje

,130208*

Jiné motorové, převodové a mazacíoleje

501 01

1

Papírovéa lepenkové obaly

15o102

Plastové obaly

1

501 03

Dřevěné obaly

1

501 04

Kovové obaly

1

501 05

Kompozitníobaly

í 501 06

Směsné obaly

1

501 07

Skleněné obaly

1

501 09

Textilníobaly

1501 10-

Obaly obsahujícízbytky nebezpeěných látek nebo obaly těmito látkamiznečištěné

150111*

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např, azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

150202-

Absorpčníčinidla,filtračnímateriály (včetně olejových filtrů jinak blíženeurčených),
čisticítkaniny a ochranné oděvy znečištěnénebezpečnými látkami

1

50203

1601 03

Absorpčníčinidla,filtračnímateriály, čisticítkaninya ochranné oděvy neuvedené pod
číslem15 02 02
Pneumatiky

1

601 07*

Olejové filtry

1

601 08*

Součástky obsahuj ícírtut'

,1601

10*

Výbušnésoučásti (např. airbagy)
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160111*

Brzdové destičky obsahující asbest

160112

Brzdové destičky neuvedené pod číslem16 01

1601 13*

Brzdové kapaliny

160114*

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečnélátky

,160115

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem16 01 14

160117

Železné kovy

1601 19

Plasty

160120

Sklo

160121*

Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly,16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a

11

,16

01

14

160122

Součástky jinak blíženeurčené

160211*

Yyřazenázařízení obsahujícíchlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky
(HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)

6060í *

1

Olověné akumulátory

160602*

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

160603*

Baterie obsahující rtuť

,160604

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem16 06 03)

1

60605

Jiné baterie a akumulátory

160606-

Odděleně soustřed'ované elektrolyty z baterií a akumulátorů

160807-

Upotřebené katalyzátory znečištěnénebezpečnými látkami

170101

Beton

170102

Cihly

170103

Tašky a keramické výrobky

70í 06-

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečnélátky

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené

17o2o1

Dřevo

170202

Sklo

170203

Plasty

170401

Měď, bronz, mosaz

170402

Hliník

170403

Olovo

17o4o4

Zinek

170405

železo a ocel

170406

Cín

170407

Směsné kovy

170409*

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

170411

Kabely neuvedené pod číslem17 0410

1

pod číslem17 01 06
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70503-

Zemina a kameníobsahujícínebezpečnélátky

170504

Zemina a kamení neuvedené pod číslem17 05 03

70506

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem,17 05 05

70605-

Stavební materiály obsahující azbest

170802

Stavebnímateriály nabázi sádry neuvedené pod číslem17 0B

170904

Směsné stavební a demoličníodpady neuvedené pod čísly17 09

1

1

1

03

01
01 , 17 09 02

a 17 09

1B01 01

Ostré předměty (kromě čísla18 01 03)

180201

Ostré předměty (kromě čísla18 02 02)

200101

Papír a lepenka

200102

Sklo

200110

Oděvy

200111

Textilní materiály

200113*

Rozpouštědla

200114-

Kyseliny

200115-

Zásady

2oo117-

Fotochemikálie

200121*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

200123*

Vyřaze ná zařízeníobsah

2001 33-

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem16 06
03 a netříděné baterie a akumulátory obsahujícítyto baterie

2oo134

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem20 01 33

2001 35-

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečnélátky neuvedené

2001 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly20 01 21, 20 01 23 a

pod

uj íc í ch

lorof l uorou

h

lovod íky

čísly20 0121 a20 01 23

20 01 35

200137*

Dřevo obsahující nebezpečnélátky

200í 38

Dřevo neuvedené pod číslem20 01 37

200,139

Plasty

200140

Kovy

200202

Zemina a kameny

200203

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

200301

Směsný komunální odpad

200303

Uličnísmetky

2003o7

Objemný odpad

provozováno v souladu s odsouhlaseným provozním řádem, není-li dále
uvedeno jinak. Obsluha zařízeníbude s tímto provozním řádem prokazatelně seznámena a
provozní řád bude k dispozici na provozovně. Provozní řád je vyhotoven ve dvou výtiscích
opatřených otiskem úředního razítka a podpisem úřední osoby. Jeden jeho výtisk je předán
provozovateli a druhý výtisk je uložen ve správním spisu,

2. Zařizení bude
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

PrŮvodní dokumentace odpadu bude převzata provozovatelem při uzavíránísmlouvy
s pŮvodcem nebo přímo při přebírání odpadu v zařizení; dokumentace odpadu musí obsahovat
informace nezbytné pro vypracování ,,základního popisu odpadu" nebo základní popis
s předepsanými náležitostmi s ohledem na přejímacípodmínky stanovené pro zařízeni, kam
budou odpady dodávány k využitínebo odstranění, tzn. že kromě identifikačníholistu a listu
evidence o přepravě nebezpečného odpadu budou od dodavatele odpadů vyžádány písemné
Údaje o pŮvodu a způsobu vzniku odpadů (např. stručný popis konkrétní technologie, při které
odpad vzniká, předpokládaný obsah nebezpečných látek, protokol o odběru vzorků a výsledky
provedených zkoušek atd.) tak, aby přejímajícímohl identifikovat jeho vlastnosti a určit
podmínky dalšího nakládání s tímto odpadem,
Veškeréodpady budou po přejímce tříděny dle druhů a odděleně soustřed'ovány tak, aby
nedocházelo k nežádoucímu znehodnocení, zneužitínebo úniku odpadů do životního
prostředí.

Přijaté odpady budou po naplnění okamžitékapacity bezodkladně předány k dalšímuvyužitíči
odstranění.
V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti,
druh Či pŮvod jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodnídokumentací, bude tato skutečnost
bez zbytečnéhoprodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, včetně označení
původce či odesílatele.
Výše uvedené druhy odpadů lze uložit na skládku pouze v případě, že jsou s ohledem na své
složenínebo znečištěnínevyužitelné.Tuto skutečnost je nutno vždy doložit základním popisem
odpadu s uvedením důvodů, pro které budou tyto odpady uloženy na skládku.
Při předání odpadů k dalšímu využití,resp. odstranění, bude součástíprůvodnídokumentace
základni popis odpadu zpracovaný podle přílohy č. 1 čl. 2. vyhlášky č. 29412005 Sb. nebo dle
přílohy ó, 2 čl. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., včetně popisu vzniku odpadu, výčtu nebezpečných
vlastností a výsledků zkoušek rozhodných pro přijetí do zařizení k využitínebo odstranění
odpadů.
Provozovatel zařízeníodpovídá při předávání odpadů k dalšímuvyužitíči odstranění za kvalitu
předávaných odpadů a za způsob jejího dokladování. U odpadů, u nichž nelze na základě
informací o pŮvodu a dle senzorického posouzení dostatečně určit jejich vlastnosti a složení
nebo v případě pochybností o výsledcích předcházejících analýz a údajíchuvedených
v základním popisu odpadu od původce, bude provedena analýza autorizovanou osobou v
nezbytném rozsahu dle způsobu následného využitíči odstranění.
Odpadní oleje budou předávány výhradně osobám, které budou schopny zajistit vstupní
kontrolu na obsah chloru a dalšíchškodlivin a zabezpečí jejich přednostní materiálové využití.

Sebrané oleje nelze vzájemně míchat nebo smíchat sjinými látkami (viz příloha č.,15

k vyhlášce č. 383/2001 Sb.). Předání odpadních olejů k odstranění nebo energetickému využití

musí být zdŮvodněno v provozní evidencijejich složením,a to v každém jednotlivém případě.
1Q.Záznamyv provozním deníku a evidence odpadů budou uchovávány nejméně po dobu 5let.
Evidence odpadů bude vedena pro přijímanéodpady i pro odpady vzniklé provozem zařízení
v souladu se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení.
11. Odpad přepravený ze zahraničí,včetně nevyužitelného podílu vzniklého případně jeho
Úpravou, nesmí být na územíÚsteckého kraje předáván dalšímosobám k odstranění. Každé
převzetí odpadu přepraveného ze zahraničíohlásí provozovatel zařízení do patnácti dnů
písemně Krajskému úřadu Ústeckého kraje, s uvedením množstvía druhu přijatého odpadu a
názvu a úplnéadresy sídla jeho dodavatele.
12. Krajský úřad změní rozhodnutí o udělení souhlasu v případě, že dojde ke změně podmínek
rozhodných pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu ve smyslu ustanovení § 78 odst. 4 písm.
a) zákona o odpadech. Za rozhodné podmínky se nepovažule. název zařízení,telefonní
spojení na vlastníka, statutárního zástupce a provozovatele zařízení, telefonní číslaorgánu
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ochrany veřejného zdraví, údaje o sídlech příslušných dohlížecíchorgánů (Česká inspekce
životního prostředí, orgán místnísamosprávy, příslušnýorgán státní správy apod.); typy
technického a technologického vybavení zařízeni, Takové změny stačípouze oznámit na
krajský úřad.
13. Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů vydaných podle zvláštních
předpisů, zejména nenahrazuje rozhodnutí o užívánístaveb nebo zařízení podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), Zdejšímuúřadu
bude předloženo kolaudační rozhodnutí (příp, rozhodnutí o změně v užívání)příslušného
stavebního úřadu, a to neprodleně po jeho obdĚení.
14. Souhlas s provozem výše uvedeného zařízení se vydává do 3í .12.2017.

oDůvoDruĚruí
Dne 26.10.2012 byla doručena, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, žádost společnosti Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, se
sídlem Náměstí 1. máje 89, 43O 01 Chomutov, lČ 00079065, o udělení souhlasu k provozování
zařizeni ke sběru a úpravě odpadů ,,S0-02 Sběrný dvůr". Dnem podání žádosti bylo zahájeno
správní řízení.
Předmětem žádosti je udělení souhlasu k provozování zařizení ke sběru a úpravě odpadů
kategorie ostatní a nebezpečné,,50-02 Sběrný dvůr", které je umístěno v areálu provozovny
,,Odpadové hospodářství města Chomutova, na pozemcích p.č. 4551l20 a p.č. 4551l21
v katastrálním územíchomutov l.
Zařízení je v současnédobě provozováno na základě souhlasu krajského úřadu vydaného pod
é,i,,.2036lZPZl07lPZ-1032, ze dne 11.9.2007 splatností do 3,1 .12.2Q12. Sohledem na končící
platnost tohoto souhlasu požádal provozovatel o vydání nového rozhodnutí k provozování zařízení
ke sběru a úpravě odpadů ,,S0-02 Sběrný dvůr".
Zařízeni je určeno ke sběru a úpravě odpadů kategorie ostatní a nebezpečné, od občanůměst,
obcí a podnikajících právnických a fyzických osob. Součástí zařízeníje překládací plocha, která
sloužíke třídění a úpravě odpadů lisováním a k jejich následnému přeložení do velkoobjemových
kontejnerů. Ročníkapacita zařizení činí60 000 tun odpadů a maximální okamžitá kapacita
zařízení včetně překládací plochy činí220 tun odpadů.

k žádosti bvlv předloženv následuiící dokladv:

-

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku;
Souhlasné vyjádření KHS, ÚP Chomutov, ze dne 7.12.2012, pod č.j. KHSUL 353O4t2012;
Návrh provozního řádu;
Návrhinformačnítabule;
Schéma areálu s vyznačením zařízení.

Správní poplatek ve výši 500 Kč byl uhrazen dne 30.1 1.2012.

Zdejšíúřad provedl ústníjednání spojené s místnímšetřením dne 14.11,2Q12, ze kterého byl
sepsán protokol v jehož závéru bylo uvedeno, že provozovatel předloží doplněný a opravený
provozní řád do termínu 30.11.2012. Provozovatel tuto povinnost splnil dne 20.11.2012.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, oznámil zahájení řízení
všem účastníkům
a dotčeným orgánům státní správy opatřením ze dne 16.11.2012 pod
JlD: 155879|2012/KUUK s tím, že účastníciřízení a dotčenéorgány mohou uplatnit své
připomínky, nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
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Do dnešního dne krajský úřad neobdžel žádnévyjádření ani ze strany účastníkůřízení ani
dotčených orgánů veřejné správy, které by bránily vydat požadovaný souhlas.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti a
jejích příloh se zákonem o odpadech a předpisů vydaných k jeho provedení a se schváleným
Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Protože krajský úřad nezjistil žádné
nedostatky žádosti, rozhodl žádosti vyhovět a udělit souhlas tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.

Krajským úřadem byl předmětnému zařízení přiřazen z evidenčních důvodu nezaměnitelný číselný
kód provozovny (CZU00270), ktelý je uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

PoUcENl
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřizeni podat podle ustanovení § 81 správního řádu
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení k Ministerstvu životníhoprostředí ČR podáním učiněným u Krajského úřadu
Usteckého kraje. Odvoláníjen proti odůvodněníje nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným
počtem stejnopisŮ tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastníkdostal jeden
stejnopis. Lhůta pro podání odvolání se počítáode dne následujícího po doručenípísemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručenéa
uloženérozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životníhoprostředí

Rozdělovník
účastníciřízení:

-

adresát + příloha schválený provozní řád
Statutárníměsto Chomutov, Zborovská 4602,430 28 Chomutov
Dotčené orqánv veřeiné správv:
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, UP Chomutov, Kochova 1185, 43o 28 Chomutov
- Magistrát města Chomutova, stavební úřad, Zborovská 4602, 43O28 Chomutov
Na vědomí:

-

Magistrát města Chomutova, odbor životníhoprostředí, Zborovská 4602,43o 28 Chomutov
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