Kraj§ký úrad Usteckého kraje
Velká Hradební 3118148,4OO 02 Ústí nad Labem
odbor životníhoprostředí a zemědělství
Technické služby města Chomutova,
příspěvková organ izace
náměstí í.máje 89
430 01 Ghomutov

Datum:
JlD:
Jednací číslo:

Vyřizuje/linka:

E-mail:

18.6.2013

83974l2013lKUUK

1783lZPZl2O13lPZ-2148

lng,ZuzanaKárovál475657656
karova.z@kr-ustecky.cz

Skartačníznak:249.8lN20

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
- sběrný dvůr U Větrného mlýna
souh/as dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/200í Só., o odpadech
a o změně některych dalších zákonů

RozHoDNUT!
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle ustanovení § 67 písm, g) zákona č. 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

v platném znění, ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
někteqých dalšíchzákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (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 řizení vedeném dle zákona o odpadech a správního řádu,
rozhodl na základě žádosti právnické osoby Technické služby města Chomutova, příspěvková
organizace takto.

právnické osobě Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
se sídlem náměstí í.máje 89, 430 0í Chomutov, lG 00079065,
ve smyslu ustanovení§ 14 odst. 1zákona o odpadech

uděluje souhlas
k provozování zařízení ke sběru odpadů (CZU00309) - sběrný dvůr U Větrného m!ýna _
kategorie odpad ostatní a nebezpečný, umístěného v ulici U Větrného mlýna 4605, Chomutov, v
areálu provozních objektů Technických služeb města Chomutova a s jeho provozním řádem.

Zařízeni je určeno ke sběru, shromažd'ování a krátkodobému skladování odpadů ostatních
i nebezpečných. Odpady jsou zde ručně tříděny, odděleně shromažd'ovány a případně lisovány.
Ročníkapacita je stanovena na 5000 t odpadů kategorie ostatní a 1000 t odpadů kategorie
nebezpečný. Maximální okamžitá kapacita je stanovena na 50 t ostatních odpadů a ,10 t
nebezpečných odpadů.

Souhlas se uděluje za následujících podmínek ve smyslu ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona
o odpadech:
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Souhlas k provozování zařízení se vztahuje výhradně na následující druhy odpadů kategorie
odpad ostatní a nebezpečný podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, uvedené v provozním řáduzařízení:

Kód
odDadu

Název odpadu

0801 1 1-

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látkv

0801

1

7-

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

080201

odpadní práškové barvy

08031 7*

odpadní tiskařský toner obsahuiícínebezpečnélátkv

08031 8

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem08 03 17

1

301 09-

Chlorované hydraulické minerální oleie

130110*

Nechlorované hydraulické minerální oleie

í301 1 1*

svntetické hvdraulické oleie

130204*

Chlorované minerální motorové, převodové a mazacíoleie

1

30205-

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleie

1

30206-

svntetické motorové. převodové a mazacíoleie

13o2o7*

Snadno biologicky rozložitelnémotorové, převodové a mazacíoleie

1

30208-

Jiné motorové, převodové a mazacíoleie

1

30502-

kalv z odlučovačůoleie

1

30506-

oleiz odlučovačůoleie

1

30802-

Jiné emulze

1

501 01

Papírové a lepenkové obaly

150102

Plastové obaly

í 501 07

skleněné obalv

150110-

obaly obsahuiícízbytky nebezpečných látek nebo obalv těmito látkami znečištěné

150202*

Absorpční činidla, filtračnímateriály (včetně olejových filtrů jinak blíženeurčených),
čisticítkaninya ochranné oděvy znečištěnénebezpečnými látkami

1

50203

160,t03
1

60í 07*

Absorpční činidla, filtračnímateriály, čisticítkaninya ochranné oděvy neuvedené
pod číslem15 02 02
pneumatiky

oleiové filtrv

160,108*

součástkv obsahuiící rtut'

1601

Brzdové destičky obsahuiící asbest

1

1*

160112

Brzdové destičkv neuvedené pod číslem16 01

160113*

Brzdové kapalinv

160114*

Nemrznoucí kapalinv obsahuiícínebezpečnélátkv

1601

,15

11

Nemrznoucí kapalinv neuvedené pod číslem16 01 14
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olověné akumulátorv

,l60602-

Nikl-kadmiové baterie a akumulátorv

,160603-

Baterie obsahuiícírtut'

1

60604

Alkalické baterie (kromě baterií uvedenÝch pod číslem16 06 03)

1

60605

Jiné baterie a akumulátorv

160606,t80101

odděleně soustřed'ované elektrolvtv z baterií a akumulátorů

180201
200101

Ostré předmětv (kromě čísla18 02 02\
papír a lepenka

200102

Sklo

2001 1 0

Oděvy

200111

Textilní materiálv

2Q0113*

Rozpouštědla

200114-

Kvselinv

200115-

Zásadv

200121-

zářivkv a iiný odpad obsahuiící ňuť

2oo123*

y v ř azená zařízenío bs

2001 33*

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly16 06 01 , 16 06 02 nebo pod číslem16
06 03 a netříděnébaterie a akumulátorv obsahuiícítvto baterie

200134

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem20 0'1 33

2001 35-

Vyřazené elektrické a elektronické zařizení obsahující nebezpečné látky
neuvedené pod číslv20 01 21 a 20 01 23

2001 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízeníneuvedené pod čísly20 01
23 a20 01 35

200137-

Dřevo obsahuiícínebezpečné látkv

2001 38

Dřevo neuvedené pod číslem20 01 37

2001 39

Plastv

200140

Kovv

200301

Směsný komunálníodpad

2oo3o7

Objemný odpad

2,

3

Ostré předmětv (kromě čísla18 01 03)
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20 01

Zařízení 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 kdispozici na provozovně. Provozní řád je vyhotoven ve dvou výtiscích
opatřených otiskem úředníhorazítka a podpisem úřední osoby. Jeden jeho výtisk je předán

provozovateli a druhý výtisk je uložen ve správním spisu.
V případě přebírání odpadů od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání
bude průvodní dokumentace odpadu převzata provozovatelem při uzavíránísmlouvy
s pŮvodcem nebo přímo při přebíráníodpadu v zařízení,, dokumentace odpadu musíobsahovat
základní popis s předepsanými náležitostmi s ohledem na přejímacípodmínky stanovené
pro zařízení,kam budou odpady dodávány k využitínebo odstranění (identifikačnílist a list
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evidence

o

přepravě nebezpečného odpadu) tak, aby přejímajícímohl identifikovat jeho

vlastnosti a určit podmínky dalšíhonakládání s tímto odpadem.

4. Veškeréodpady

5.

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

k

aby nedocházelo
nežádoucímuznehodnocení,
a vykupovaných odpadů.

zneužitínebo úniku sbíraných

Přijaté odpady budou po naplnění okamžitékapacity bezodkladně předány k dalšímuvyužití
či odstranění.
6. Výše uvedené druhy využitelných odpadů (papír, sklo, plast, dřevo a1.) 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.
7. V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízenípřevzat, 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.
8. Při předání odpadů k dalšímu využití,resp. odstranění, bude součástíprůvodnídokumentace
základní popis odpadu zpracovaný podle přílohy č. 1 čl. 2. vyhlášky č.29412005 Sb. nebo dle
přílohy č.2č1.2vyhláškyč.383/200't Sb., včetně popisu vzniku odpadu, výčtu nebezpečných
vlastností a výsledků zkoušek rozhodných pro přijetí do zařízeník využitínebo odstranění
odpadů.
9. S ohledem na minimalizaci výskytu hmyzu a hlodavců a probíhajícírozkladné procesy budou
směsné komunální odpady skladovány na ploše před odvozem k odstranění po omezenou
dobu - max.2 dny v letním období a 4 dny v zimním období.
10. Při skladování a manipulaci s elektroodpady s obsahem nebezpeěných látek nesmí dojít
k poškození částíobsahujících nebezpečné nebo regulované látky a k úniku těchto látek.
'11. Odpadní oleje budou předávány výhradně osobám, které budou schopny zajistit vstupní
kontrolu na obsah chloru a dalšíchškodlivin a zabezpečíjejich přednostní materiálové využití.
12.

Odpad katal. č. 18 01 01* můžebýt skladován po dobu maximálně 72 hodin před jeho
následným odvozem k odstranění, v letních měsícíchpak do 48 hodin. Tento odpad bude

shromažd'ován v nepropíchnutelných obalech,

Při nakládání s odpady s obsahem azbestu budou dodžována ustanovení § 41 zákona č,
258l2O0O Sb., o ochraně veřejného zdravi a o změně něktených souvisejících zákonů a
ustanovení § 19 až 21 nařízení vlády č. 36'1/2007 Sb., kterlým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zaměstnanců při práci.
14. Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů vydaných podle zvláštních
předpisů, zejména nenahrazuje rozhodnutí o užívánístaveb nebo zařizení podle zákona č.
183/2006 Sb., o územnímplánovánía stavebním řádu (stavebnízákon),
15.Záznamy v provozním deníku budou uchovávány nejméně po dobu 5let. Evidence odpadů
bude vedena pro přijímané odpady pro odpady vzniklé provozem zařízení v souladu
se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení.
16. 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.
'17. Krajský úřad změní rozhodnutí o udělení souhlasu v případě, že dojde ke změně podmínek
rozhodných pro vydání rozhodnutío udělenísouhlasu ve smyslu ustanovení § 78 odst. 4 písm.
a) zákona o odpadech. Za rozhodné podmínky se nepovažuje,, název zařízení, telefonní
spojení na vlastníka, statutárního zástupce a provozovatele zařízení, telefonní číslaorgánu
ochrany veřejného zdraví, údaje o sídlech příslušnýchdohlížecíchorgánů (Česká inspekce

13,
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životníhoprostředí, orgán místnísamosprávy, příslušnýorgán státní správy apod.); typy
technického a technologického vybavení zařízení. Takové změny stačípouze oznámit
na krajský úřad.

18.V případě změny legislativy, která souvisí s provozem a technologií

v zařízení, jež je
předmětem tohoto rozhodnutí, je provozovatel povinen požádat krajský úřad o změnu tohoto
rozhodnutí a upravit provozní řádzařizení do 12 měsícůod vstoupení v platnost příslušných
právních předpisů, pokud právní předpis nestanovíjinak. Jako součást žádosti o změnu tohoto
rozhodnutí, předloží provozovatel návrh úpravy příslušných ustanovení provozního řádu
zařízení nebo návrh znění nového provozního řádu zaiízeníke schválení,
19. Souhlas s provozem výše uvedeného zařízeníse vydává do 3í.12.2018.
oDůvoDttĚttí

Dne 13,5.2013 byla doručena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životníhoprostředí a
zemědělství, žádost právnické osoby Technické služby města Chomutova, příspěvková
organizace, se sídlem náměstí 1.máje 89,430 0,1 Chomutov, lČ00079065, o udělení souhlasu k
provozování zařízení ke sběru odpadů ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Dnem podánížádosti bylo zahájeno správní řizení.
Předmětem žádostije vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru a úpravě odpadů - Sběrný
U Větrného mlýna 4605, Chomutov, v areálu provozních objektů
Technických služeb města Chomutova.

dvůr, umístěný v ulici

Zařízeni je určeno ke sběru, shromažd'ování a krátkodobému skladování odpadů ostatních
i nebezpečných. Odpady jsou zde ručně tříděny, odděleně shromažd'ovány a případně lisovány.
Ročníkapacita je stanovena na 5000 t odpadů kategorie ostatní a 1000 t odpadů kategorie
nebezpečný. Maximální okamžitá kapacita je stanovena na 50 t ostatních odpadů a 10 t
nebezpečných odpadů.

k žádosti bvlv předloženv následuiící dokladv:
návrh provozního řádu;
povolení Městského úřadu Chomutov, odboru stavebně správního, ke změně v užívání
části přízemídomu é.p.4597 ul. Jiráskova a č.p. 5163 Kamenná na sběrné místo pro
vyseparované složky komunálního odpadu ze dne 22.6.1998, č,j.: OSS/790/98/Pe;
výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku;
informace o parcele, nahlíženídokatastru nemovitostí.

-

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, oznámil opatřením ze dne
22,5,2013 pod JlD: 69472l2013lKUUK zahájení řizení všem účastníkům
a dotčeným orgánům
veřejné správy a seznámil účastníkyřízení s právem navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou
dobu řízeníaž do vydání rozhodnutí. Zároveň byli účastniciřízení a dotčenéorgány poučeni o
právu nahlížetdo spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Žadatel byl zároveň vyzván k tomu,
aby uhradil správní poplatek ve výši 500 Kč.
Správní poplatek bylžadatelem uhrazen dne 31.5.2013.

Krajský úřad provedl dne 5.6.2013 ústníjednání spojené s místním šetřením v předmětném
zařízení, ze kterého byl sepsán protokol, a bylo v něm konstatováno, že bude vydán Krajským
úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, požadovanY souňlas
provozováni zařízení.

t<

Krajský úřad obdržel dne 10.6.2013 vyjádření KHS ÚK, ÚP Chomutov, pod č.j.: KHSUL
2033612013 vydané dne 22.5.2013, ze kterého vyplývá, že posuzovaný provozní řád je nutné ještě

doplnit.

Doplněný provozní řád, společně se souhlasným stanoviskem KHS, ÚP Chomutov
14.6.2013 pod č.j.: KHSUL 2157912013, obdržel zdejšíúřad dne 17.6,2013.
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Jiné vyjádření, které by bránilo vydat požadovaný souhlas, krajský úřad neobdžel ani ze strany
účastníků
řizení anidotčených orgánů veřejné správy.
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 kra.le. Protože krajský úřad nezjistilžádné
nedostatky žádosti, rozhodl žádosti vyhovět a udělit souhlas tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Krajským úřadem byl předmětnému zaYízení přiřazen z evidenčníchdůvodu nezaměnitelný číselný
kód provozovny (CZU00309), ktený je uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

PoUČENí
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřízení 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 odůvodněníjenepřípustné. Odvolání se podává s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastníkdostaljeden
stejnopis. Lhůta pro podáníodvoláníse počítáode dne následujícího po doručenípísemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozdějivšak po uplynutídesátého dne ode dne, kdy bylo nedoručenéa
uloženérozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

RNDr. Tomáš
vedoucí odděleníži

Rozdělovník
účastníciřízení:

-

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602,430 28 Chomutov, DS: 497beyz
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, náměstí 1. Máje 89121, 430
01 Chomutov, DS: 9kik9zd

Dotčenéorqánv veřeiné správv:
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Chomutov, Kochova 1185,43O 12
Chomutov, DS: 8p3ai7n

-

Na vědomí:

-

Magistrát města Chomutova, odbor životníhoprostředí, Zborovská 4602,430 28
Chomutov, DS: 497beyz
vlastní

-
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