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Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
sběru a úpravě stavebního a demoličníhoodpadu ,,Recyklační dvůr"
souhlas dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/200í Só,, o odpadech

- zařízení ke

ROZHODN UTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle ustanovení§ 67 odst. 1 písm. g) zákona é.12912000 Sb., o krajích (krajské zřízeni)
v platném znění, ustanovení § 78 odst.2 písm. a)zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
něktených dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") a
ustanovení § 11 odst. 1zákona č,500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,správní řád") po řízenívedenémdle zákona o odpadech a správního řádu, rozhodl na základě
žádosti společnostiTechnickéslužby města Chomutova, příspěvková organizace takto:
právnické osobě Technické sIužby města Ghomutova, příspěvková organizace
se sídlem Náměstí í. máje 89, 430 0í Ghomutov, lC 00079065,

uděluje souhlas
ve smyslu ustanovení§ 14 odst. 1zákona o odpadech
k provozování zařízeníke sběru a úpravě stavebních a demoličníchodpadů kategorie ostatní
,,S0-05 Recyk|ačnídvŮr" (kód provozovny CZU00626), které je umístěno v areálu provozovny
,,Odpadové hospodářství města Chomutova", na pozemku p.č. 1336148 v k.ú. Udlice a s jeho
povozním řádem.

Zařízeni je určeno ke sběru a úpravě stavebních a demoličníchodpadů kategorie ostatní, před
jejich následným využitím.Úpravou se rozumí jejich třídění a následné drcení na mobilní drtící
jednotce, která bude najímána a to odpovídá kódům nakládání R5 a R12 ve smyslu přílohy č. 3
zákona o odpadech. Výstupemzezařizení budou upravené odpady a nebo certifikované výrobky
(recykláty). Ročníkapacita zařízení čini 15000tun odpadů a maximální okamžitá kapacita
zařízeníčiní10 000 tun odpadů.

Souhlas se uděluje

o odpadech:

za

následujících podmínek ve smyslu

§ 78 odst. 2 písm. a)

zákona

1. Zařízeni bude 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
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opatřených otiskem úředníhorazítka a podpisem úřední osoby. Jeden jeho výtisk je předán
provozovateli a druhý výtisk je uložen ve správním spisu.
2. Souhlas k provozování zařízení se vztahuje výhradně na následující druhy odpadů kategorie
ostatní, podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů:
iš§jiii ili||l]|]ll]

ll

Kód odráffi\] ii§l§ť $s§ádtt

3.

4.

:i]:::::::=

170101

Beton

170102

Cihlv

170103

Taškv a keramické vÝrobkv

170107

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

170302

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem17 03 01

17o5o4

Zemina a kameníneuvedenépod číslem17 05 03

pod číslem17 01 06

Při přebírání odpadu do vlastnictví provozovatele bude při jednorázové nebo první z řady
dodávek od dodavatele (vlastníka) odpadu přebírán základní popis odpadu a to v rozsahu
bodu 2 přílohy č. 2 vyhl. č. 383/200í Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném
znění. Základní popis odpadu bude provozovatelem zařizení archivován po dobu 5 let.
Při přejímce odpadů je provozovatel zařízenípovinen zkoumat, zda nejsou odpady znečištěny
škodlivinami a nemají nebezpeěné vlastnosti; tuto povinnost splní provedením vizuální kontroly
namátkovým ověřením shody vlastností přijímaného odpadu s popisem uvedeným
v základním popisu odpadu. Základní popis odpadu musí obsahovat informace přiměřeně
odpovídajícíúdajůmuvedeným v příloze č. 2 k vyhl. č. 383/2001 Sb. pod bodem 2, přičemž
protokol o odběru vzorků a provedení předepsaných zkoušek je možnénahradit popisem
místa a způsobu vzniku odpadu a kopií rozhodnutí příslušnéhosprávního orgánu, kteqým byly
povoleny práce vedoucí ke vzniku odpadu, pokud bylo takového rozhodnutí třeba podle
zvláštníchpředpisů (stavební povolení, povolení terénních úprav, rozhodnutí o odstranění
stavby, povolení hornické činnosti apod,).

a

5.

Veškeréodpady budou po přejímce tříděny dle druhů a odděleně soustřed'ovány tak, aby

6.

V případě dodatečnéhozjištěnínežádoucích odpadů budou tyto odpady vytříděny, odděleně
skladovány předepsaným způsobem pouze po nezbytně nutnou dobu a následně předány
k odstranění nebo využitíoprávněným osobám.

7.
8.
9.

nedocházelo k nežádoucímu znehodnoceni, zneužitínebo úniku sbíraných odpadů.

Přijaté odpady budou po naplnění okamžitékapacity bezodkladně upraveny

k dalšímuvyužití.

a

předány

K drcení odpadů bude používáno pouze zařizení, jehož provoz byl schválen rozhodnutím
příslušnéhokrajského úřadu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

u nichž se vzhledem k charakteru jejich dřívějšíhoužívání
předpokládat
dá
kontaminace závadnými látkami (např. komíny, kotelny, parkovací plochy
apod.), budou přijímány k drcení výhradně na základě protokolů o výsledcích zkoušek
vydaných na zák|adě rozborů kontrolních vzorků odpadu odebraných v souladu s metodickým
pokynem MŽP ČR ke vzorkování odpadů uveřejněným ve Věstníku Ministerstva životniho
prostředí ó.412008.
Odpady z demolic staveb,

10. V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti,
druh či původ jsou zjevně v rozporu se základním popisem odpadu nebo by jeho převzetí bylo
v rozporu se schváleným provozním řádem, bude tato skutečnost bez zbytečnéhoprodlení
oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje včetně označenípůvodce či dopravce takového
odpadu, a to i v případě, že ani nedojde k jeho vyložení.
475 657 111, Fax: +420 475 20O 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky,cz
lČ: 70892156, DlČ CZ7O892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. r:. aazzssszgloaob

T_el.; +420

-2-

11. Provozní evidence zařízení bude zahrnovat provozní deník, základní popis odpadu, případně
protokoly o hodnocení jakosti upraveného odpadu či výrobku vzniklého podle § 3 odst. 6
zákona o odpadech (dále jen ,,výrobek"), průběžnou evidenci odpadů podle § 21 vyhlášky
č. 383/2001 Sb. a účetnídoklady (alt. evidenci) o prodeji výrobků. Evidence odpadů bude
vedena pro přijímanéodpady i pro odpady vzniklé provozem zařízeni v souladu se zákonem
o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení. Záznamy v provozním deníku a evidence
odpadů budou uchovávány nejméně po dobu 5 let.

12. U výstupů z technologie (upravený odpad nebo certifikovaný výrobek) bude v závislosti na
vstupujících kontaminantech a způsobu dalšíhovyužitíkontrolován obsah škodlivin, minimálně
však v rozsahu ukazatelů: c10 -c4Or PAU (mg/kg sušiny), pH. K hodnocení ekologických
vlastností vystupujících materiálů budou odebírány vzorky osobou, která je způsobilá k odběru
vzorků po odborné, technické azdravotní stránce. Při odběru vzorků budou dodržovány
zásady uvedené v metodickém pokynu ó. ZP 1412008 odboru odpadů Ministerstva životního
prostředí ke vzorkování odpadů a postupy stanovené normami ČSN 01 5110 Vzorkování
materiálů a Čstrt 01 5111 vzorkování sypkých a zrnitých materiálů. Četnost kontroly bude
minimálně 1 x za3 000 tun.
13. Vpřípadě ukládání nebo využíváníupravených odpadů nebo výrobků (stavebních recyklátů)
na skládkách nebo v případě využívánína povrchu terénu je nutno provádět hodnoceníjejich
jakosti v rozsahu požadavků vyhl.č. 29412005, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
jejich využívánína povrchu terénu. V případě jejich využitína povrchu terénu budou
prováděny ekotoxikologické testy ve smyslu tab 10.2 a hodnocení nejvýše přípustné
koncentrace škodlivin ve smyslu tab, 10.1 vyhl.č. 29412005, o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívánína povrchu terénu.
14. Veškeré odběry vzorků odpadů bude provádět pouze kvalifikovaná osoba a to tak, aby byla
zajištěna jakost a řízeníkvality vzorkování, přičemžanalytický rozbor takto odebraných vzorků
můžebýt prováděn pouze v laboratoříchlzařízeních autorizovaných pro stanovené metody.

15. Odběratelé upravených odpadů nebo výrobků (stavebních recyklátů) budou prokazatelně
seznámeni s původem zdrojových odpadů s ekologickými vlastnostmi na výstupu
ze zařízení.

a

16. Pokud nebudou splněny podmínky dle ustanovení § 3 odst.6 zákona o odpadech, bude
výstup ze zařizení evidován jako upravený odpad. Splnění podmínek, dle ustanovení § 3
odst.6 zákona o odpadech, bude prokazováno evidencí účetníchdokladů o prodeji výrobků stavebního recyklátu, která bude na vyžádání předložena orgánům s kontrolní působností
v odpadovém hospodářství. Kopie účetníchdokladů, dle ustanovení § 11 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, budou součástíprovozní evidence
a budou uchovávány po dobu 5 let.
17. Při provozu zařízení nesmí docházet ke zvýšeným emisím prachu, a pro tento účelbudou
využívány vody z přilehlé jímky, v případě zvýšených srážek budou tyto zneškodňovány na
příslušnéčistírněodpadních vod po ověření jakosti vod ve smyslu provozního řádu čistírny
odpadních vod (resp. kanalizačníhořádu, budou-li výluhové vody předávány v režimu
odpadních vod). V provozním deníku budou vedeny záznamy o době čerpání výluhových vod
a o způsobu jejich zneškodňování.
18. V souladu s přílohou č. 2 k zákonu č. 20112012 Sb., o ochraně ovzdušíúčinnémod 1.9.2012,
je recyklačnílinka stavebních hmotzařazena mezi vyjmenované stacionárnízdroje pod kódem
5.12, - příprava stavebních hmot a betonu, recyklačnílinky stavebních hmot o projektovaném
výkonu vyššímnež 25 mu/den. Pro její provoz je nutné povolení Krajského úřadu Ústeckého
kraje, oddělení ochrany životníhoprostředí a udržitelnéhorozvoje, podle ustanovení § 11 odst.
2 písm. d) zákona č.20112012 Sb., o ochraně ovzduší.

19. Souhlas k provozu výše uvede ného zařízení se vydává na dobu do 3í .12.2017.
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PoUcEN!
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřízeni 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 uplynutídesátého dne ode dne, kdy bylo nedoručenéa
uloženérozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životníhoprostředí

Rozdělovník
účastníciřízení:

-

adresát + příloha schválený provozní řád
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Dotčenéoroánv veřeiné správ[
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, UP Chomutov, Kochova 1185, 430 28 Chomutov
- Magistrát města Chomutova, stavební úřad, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Na vědomí:

-

Magistrát města Chomutova, odbor životníhoprostředí, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

T_el,:

+420 475 657

1Č: 70892156,

'l

11, Fax: +420 475 2O0 245, Url: www.kr-ustecky.cz,

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

DlÚCz7o892156, Bankovní spojení: Českáspořitelna, a.s., č. u. sazz3sszgloaob

