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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Váš dopis zn.: Ze dne:
15.4.2020
Číslo jednací:
KrÚ 43135/2020/OŽPZ/FI
Spisová značka: SpKrÚ 34764/2020/OŽPZ/4
Vyřizuje:
Dobroslav Filipi
Telefon:
466026519
E-mail:
posta@pardubickykraj.cz
Fax:
466611220
Datum:

Dle rozdělovníku

09.06.2020

Rozhodnutí

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství podle § 71 písm. j) a § 78 odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. a) a odst. 6 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále „zákon o odpadech“) a ustanovení § 29 odst. 1, § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
(krajské zřízení), po správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších změn, (dále jen „správní řád“), m ě n í s o u h l a s udělený podle ustanovení
§ 14 odst. 1 zákona o odpadech rozhodnutím č.j. KrÚ 28614/2012/OŽPZ/FI, ve znění jeho
následných změn, (poslední změna vydána pod č.j. KrÚ 37457/2019/OŽPZ/FI), společnosti Skládka
Tuněchody s.r.o., se sídlem Sadová 418, 533 52 Srch, IČO: 288 26 663, (dále jen „žadatel“ nebo
„provozovatel“), k provozování zařízení pro terénní úpravy a recyklační plochy k využívání, sběru
nebo výkupu odpadů (identifikační číslo zařízení CZE00363) a s jeho provozním řádem, takto:
1. V bodě 1. výroku rozhodnutí č.j. KrÚ 37457/2019/OŽPZ/FI se datum „30.6.2020“ nahrazuje
datem „31.12.2020“.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: žadatel.

Odůvodnění
Dne 4.5.2020 obdržel krajský úřad podání se žádostí o prodloužení doby platnosti souhlasu
pro zařízení vedené na území Pardubického kraje pod identifikačním číslem zařízení CZE00363.
Důvodem prodloužení souhlasu k provozování zařízení je, že v současné době se vyjadřují dotčené
orgány ke změně rozhodnutí o využití území. Vzhledem k počtu podkladů a omezenému provozu
dotčených orgánů jsou jejich stanoviska zasílána od března 2020 s velkým zpoždění. Podklady jsou
nezbytné k dalšímu řízení pro rozšíření terénní úpravy v lokalitě. Dosavadní provoz však
nedoznává změn.
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Žadatel zároveň se žádostí doložil integrované hodnocení rizik k zařízení na využívání odpadů
a recyklační středisko v k. ú. Tuněchody a rozhodnutí, č.j. 14151/2020/OŽPZ/Si z 10.2.2020,
krajského úřadu s povolením výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Na základě plnění podmínek rozhodnutí, č.j. KrÚ 28614/2012/OŽPZ/FI, doložil provozovatel
zařízení krajskému úřadu dne 5.3.2020 roční zprávu o postupu prací a situaci v lokalitě terénní
úpravy a recyklačního střediska. Zároveň uvedl souhrnné roční bilance za jednotlivé odpady,
se kterými v provozovně nakládal v roce 2019.
Správní orgán posoudil úplnou žádost a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníka
Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání,
ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to do 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VI, se sídlem
v Hradci Králové, podáním učiněným u krajského úřadu.
Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad
Pardubického kraje. Je-li odvolání učiněno elektronicky, není účastník povinen podat potřebný
počet jeho stejnopisů. Potřebné stejnopisy vyhotoví správní orgán.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu
nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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