Krajský úrad Usteckého kraje
Vetká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem
odbor životníhoprostředí a zemědělství

"5^Ť //L
.t

I

Technické sIužby města Lltoměřice,
příspěvková organ izace
Na Kocandě 661122
412 01 Litoměřice
16.3.2018

Datum:
JID:

Jednací číslo:

Vyřizuje/linka:
E-mail:
Skartačníznak:

492491201&|KUUK

4693|ZPZ2017tPZ-3128
lng. Veronika Dařílková l 475 657 165
dari lkova.v@kr-ustecky.cz
249.8tN20

Tolo rozhodnuí nobfo próvnímoci

dnem

!. .?.

..2.- 13...F. .g.i.,.(

o " .,'

Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace
- zařizení ke sběru, Úpravě a recykIaci odpadů souhlas dle $ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech

ROZHODNUTI
Krajský Úřad Ústeckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle ustanovení$ 67 odst. 1 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
něktených dalšíchzákonů, v platném znění (dále jen ,,zákon o odpadech") a ustanovení $ '11
odst. í zákona č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění (dále jen ,,správní řád") po řízení
vedeném dle zákona o odpadech a správního řádu, rozhodl na základě Žádosti společnosti
Technické sluŽby města Litoměřice, příspěvková organizace takto:

právnické osobě Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace
se sídlem Na Kocandé 661122,412 01Litoměřice, lč ooo8oí28,

uděluje souhlas
ve smyslu ustanovení$ 14 odst' 1zákona o odpadech

k provozováni zaÍízeníke sběru, úpravě a recyklacl odpadů kategorie ostatní - Třeboutice
(czu00345) umístěnéhona pozemcích st.p.č. 171 a 177, p.p.ě,. 25717,25719,257110,305/1,
305/3, 325t1 , 33ol2,330/3, 47711 a části pozemku p.č. 337/16 o výměře cca 500 m2 v katastrálním
Územi Třeboutice a s provozním řádem uvedeného zařizenÍ.

Zařízeníje určeno ke sběru, Úpravě a recyklaci odpadů kategorie ostatní. Recyklace se týká
stavebních a demoličních odpadů a zahrnuje ručnívytřídění, drcení a třídění odpadu. Výstupem
ze zařízení jsou materiálově vyuŽitelné recykláty nebo upravené odpady' Způsob nakládání
s odpady v zařizeni odpovídá kódům R5 - v případě vzniku materiálově vyuŽitelných recyklátů

(výrobků) a R12 - v případě vzniku upravených odpadů ve smyslu přílohy č. 3 zákona o odpadech.
Y zařízení je'rovněŽ prováděna recyklace vlastních stavebních materiálů mimo reŽim odpadů.
Uprava odpadů se týká především obalových papírových odpadů a zahrnuje jejich ručnítříděnÍ
a následné lisovánína paketovacím lisu.

Maximální okamŽitá kapacita zařízení činícca 150000 tun včleněnícca 50000 tun odpadů
a cca 100 000 tun recyklátů a vlastních materiálů' Ročníkapacita zařízení činnícca 70 000 tun
odpadů a roění zpracovatelská kapacita zařízení činícca 29 000 t odpadů.
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Souhlas se uděluje za následujících podmínek ve smyslu ustanovení $ 78 odst' 2 písm' a) zákona
o odpadech:

1'

Zařizeni bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem, není-li dále uvedeno
jinak, s jehoŽ zněním bude obsluha prokazatelně seznámena. 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. Souhlas

k provozování zařízení se vztahuje výhradně na následující druhy odpadů kategorie
ostatní, zařazené dle vyhl. MŽP č. 9312016 Sb., o Katalogu odpadů (dále1eň,,kaialog odpaóů"):

Kód odpadu

Název odpadu

0201 03

odpad rostlinných pletiv

020104
020í 1 0

odpadní plasty (kromě obalů)
Kovové odpady

0301 01

odpadní kůra a korek

030'105

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem
03 01 04

03030í

odpadní kůra a dřevo
Papírovéa lepenkové obaly
Plastové obaly

1

501 01

1

501 02

I 501

03

Dřevěné obaly

1

501 04

Kovové obaly

1

501 05

Kompozitníobaly

1

s01 06

Směsné obaly

'150107

Skleněné obaly

1

501 09

Textilníobaly

1

50203

AbsorpčnÍčinidla,filtračnímateriály, čisticítkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
Číslem15 02 02

1

601 03

Pneumatiky

160117

Železné kovy

160118

NeŽelezné kovy

1601í9

Plasty

160120

Sklo

170101

Beton

170102

Cihly

I 701

03

Tašky a keramické výrobky

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, taŠeka keramických výrobků neuvedené pod
číslem17 01 06

170201

Dřevo

170202

Sklo

170203

Plasty

170302
170405

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem17 03 01
Železo a ocel

170407

Směsné kovy

170411

Kabely neuvedené pod ěíslem 17 0410

170504

Zemina a kameníneuvedenépod číslem17 05 03
VytěŽená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem17 05 05
Štěrkze Železničníhosvršku neuvedený pod číslem17 05 07

1

70506

1

70508
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170802

lzolačnímateriályneuvedené pod čísly17 06 01 a 17 06 03
Stavebnímateriály nabázi sádry neuvedené pod číslem17 08

170904

Směsné stavební a demoličníodpady neuvedené pod čísly17 09

170604

2001

0í

a170903

01
01 , 17 09 02

Papír a lepenka

200102

Sklo

2001 1 0

oděvy

200111

Textilní materiály

2001 38

Dřevo neuvedené pod ěíslem 20 01 37

2001 39

Plasty

200140

Kovy

200201

Biologicky rozloŽitelný odpad

200202

Zemina a kameny

200203

Jiný biologicky nerozloŽitelný odpad

20030í

Směsný komunálníodpad

200302

odpad z trŽišť

200303

Uličnísmetky

200306

odpad z čištěníkanalizace

200307

objemný odpad

3.

Průvodnídokumentace odpadu musí obsahovat písemnou informaci o Vlastnostech odpadů
s náleŽitostmi dle přílohy č' 2 vyhlášky č,' 383l200't Sb., v platném znění, nebo základní popis
s předepsanými náleŽitostmi dle přílohy č' 1 čl. 2. vyhlášky č. 29412005 Sb., jejichŽ rozsah
bude odpovídat charakteru a přejímacím podmínkám zařizení, kam budou odpady dodávány
k využitínebo odstranění, aby přejímajícímohl identifikovat jeho vlastnosti a určit podmínky
dalšího nakládánís tímto odpadem.

4.

Provozní evidence zařízeni bude zahrnovat provozní deník; písemnéinformace o odpadech,
základní popisy odpadů; protokoly o odběrech vzorků a výsledcích analýz Vzniklého recyklátu
nebo upraveného odpadu; průběŽnou evidenci odpadů, která bude vedena pro přijímané
odpady i pro odpady vzniklé provozem zařízenív souladu se zákonem o odpadech a předpisy
vydanými k jeho provedení a účetnídoklady o prodeji výrobků. Provozní evidence bude
uchovávána nejméně po dobu 5 let.
Pokud nebudou splněny podmínky dle ustanovení $ 3 odst. 6 zákona o odpadech, bude výstup
ze zařízeníevidován jako upravený odpad. Splnění podmínek dle ustanovení s 3 odst. 6
zákona o odpadech bude prokazováno evidencí účetníchdokladů o prodejivýrobků - recyklátu,
která bude na vyžádání předloŽena orgánům s kontrolní působnostív odpadovém
hospodářství. Kopie účetníchdokladů dle ustanovení s 11 zákona č' 563/1991 sb.,
o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, budou součástíprovozní evidence a budou
uchovávány po dobu 5 let.

5.

7.

odběratelé upravených odpadů nebo Výrobků (stavebních recyklátů) budou prokazatelně
seznámeni s půVodem zdrojových odpadů a s ekologickými vlastnostmi na r4ýstupU ze zařízení.
Do zařízenínebudou přijímány oUpady znečištěnélátkami ropného či olejového charakteru,

8.

Při

6.

nebo odpady obsahujícízbytky nebezpečných látek.

nakládání s odpady s obsahem azbestu budou dodžována ustanovení s 41
ákonac.25812000 Sb., o ochraně veřejného zdravi a o změně někteých souvisejících zákonů
a ustanovení $ 19 aŽ 21 nařízení vlády č. 36112007 Sb., kteým se stanoví podmínky ochrany
zdraví připráci.

9.

Přijaté odpady budou po naplnění okamžitékapacity zařízení bezodkladně předány k dalšímu
vyuŽití či odstranění.
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10.V případě, Že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protoŽe jeho vlastnosti,
druh či původ jsou zjevně V rozporu s příslušnou prŮvodní dokumentací, bude tato skutečnost
bez zbytečného prodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, včetně označení
původce či odesílatele.
1'1.

odpad přepravený ze zahraniěí, včetně nevyuŽitelného podílu vzniklého případně jeho
úpravou, nesmí být na Území Ústeckého kraje předáván dalšímosobám k odstraněni' rázae
převzetí odpadu přepraveného ze zahraničíohlásí provozovatel zařízení do patnácti dnů
písemně Krajskému úřadu Ústeckého kraje, s uvedením mnoŽství a druhu přijatého odpadu

a názvu a úplnéadresy sídla jeho dodavatele.

změní rozhodnutí o udělení souhlasu v případě, Že dojde ke změně podmínek
pro
rozhodných
vydání rozhodnutí o udělení souhlasu 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
Životního prostředí, orgán místnísamosprávy, příslušný orgán státní správy apod.); typy
technického a technologického vybavení zařizení, které nejsou spojeny se změnou kapacity
nebo způsobu nakládání s odpady. Takové změny stačípouze oznámit na krajský úřad'
13.Souhlas s provozem výše uvedenéhozařízeníse vydává do 3í.3.2024.
12. Krajský Úřad

oDŮVoDruĚní
Dne 15' 11'2017 byla doručena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru Životního prostředí
a zemědělství, Žádost společnosti Technické sluŽby města Litoměřice, příspěvková organizace,
se sídlem Na Kocandě 661t22, 412 o1 Litoměřice, lČ ooo8o128, o udělení souhlasu k provozování
zařizení ke sběru, úpravě a recyklaci odpadů kategorie ostatní. Dnem podání Žádosti bylo
zahájeno správní řízení.
K žádosti bvlv předloženv následuiící dokladv:
návrh provozního řádu zařízení včetně příloh;
kopie zřizovací listiny příspěvkové organizace ze dne 16. 12.2009;
kopie jmenovacího dekretu do funkce ředitele ze dne 30' 6' 2009;
výpis z katastru nemovitostí k předmětným pozemkům včetně mapového podkladu;
souhlasné vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,
územnípracoviště Litoměřice ze dne 6' 12.2017 pod č.j': KHSUL 6o679t2o17, k provoznímu
řáduzařizení.

-

Vsoučasnédobě je zařízení provozováno na základě rozhodnutí, kteým krajský Úřad udělil
Žadateli souhlas kprovozování zařízení ze dne 26'11.2012 pod č.j.: 3261lzPz2o12tPz-2o62
nadobu určitou do 31'12.2017 a jeho změny pod č'j''4700lZPZ2017tPz-2o62'1 ze dne
20. 12.2017, kterou byla prodlouŽená platnost sbuhlasu do 31 ' 3' 2018. Vzhledem ke končící
platnosti souhlasu k provozování předmětného zařízení poŽádal provozovatel o vydání nového
souhlasu.
Zaiízeníje určeno ke sběru, úpravě a recyklaci odpadů kategorie ostatní. Recyklace se týká
stavebních a demoličních odpadů a zahrnuje ručnívytřídění, drcení a třídění odpadu. Výstupem
ze zařízeníjsou materiálově vyuŽitelné recykláty nebo upravené odpady. Způsob' nakládání
s odpady v zařízeníodpovídá kódůiT R5 - v případě vzniku materiálově vyuŽitelných recyklátů

(výrobků) a R12 - v případě vzniku upravených odpadů ve smyslu přílohy č. 3 zákona o odpadech.
zařízení je rovněŽ prováděna recyklace vlastních stavebních materiálů mimo režim odpadů.
Uprava odpadů se týká především obalových papírových odpadů a zahrnuje jejich ručnítřídění
a následné lisovánína paketovacím lisu.
V.

Maximální okamŽitá kapacita zařízeni činícca 150000 tun včleněnícca 50000 tun odpadů
a cca 100 000 tun recyklátů a vlastních materiálů. Ročníkapacita zařízení činnícca 70 000 tun
odpadů a ročnízpracovatelská kapacitazařÍzení činícca29 ooo t odpadů.
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Krajský Úřad Ústeckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství, oznámil opatřením ze dne
2' 3' 2018 pod JlD: 42193l2018lKUUK zahájení řizení všem účastníkům
a dotčeným orgánŮm
veřejné správy a seznámil účastníkyřízeni s právem navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou
dobu řízení aždo vydání rozhodnutí. Zároveň byli účastníciřízení a dotčenéorgány poučeni
o právu nahlíŽet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí'
Žadatel byl vyzván k uhrazení správního poplatku ve výši 5oo Kč. Správní poplatek byl Žadatelem
uhrazen převodem z účtudne 12' 3. 2018.

Krajský Úřad provedl dne 't5' 3' 2018 ústníjednání spojené s místnímšetřením vpředmětném
zařizení, ze kterého byl sepsán protokol pod JlD: 48359I2018/KUUK, v němž bylo konstatováno,
Že zařízeni se shoduje se skutečnostmi uvedenými v provozním řádu zařízení'
Krajský úřad podmínkou č. 3 upřesnil poŽadavky na rozsah informací o odpadech přijímaných
do zařízeni s ohledem na to, do jakého zařízení budou odpady předávány k vyuŽití nebo
odstranění, aby jeho provozovatel mohl spolehlivě identifikovat vlastnosti odpadu a určit podmínky
dalšíhonakládání s tímto odpadem.
Podmínkou č.4 krajský Úřad upřesnil obsah provozní evidence zařízeni a dobu její archivace
především pro moŽnost zpětné kontroly provozu zařízení.

a splnění podmínek vyplývajícich z

Dokladování

je specifikováno v podmínkách č. 5 a 6.

ustanovení $ 3 odst.

6 zákona o

odpadech,

Podmínka č. 7 omezuje přijímání odpadů znečištěných nebezpečnými látkami, neboť zařízeni není
určeno a vybaveno pro nakládánís odpady kategorie nebezpečný odpad.

Podmínka č. 8 upřesňuje způsob nakládání s vybraným druhem odpadu v souladu se zákonnými
předpisy tak' aby nedocházelo k poškozenízdravílidí a Životního prostředí.
Podmínka č. 9 zajišťuje, aby nedocházelo k hromadění přijatých odpadů mimo vymezená místa
z manipulačnícha bezpečnostních dŮvodů.
Podmínkou č. 10 uloŽil krajský úřad provozovateli zařízení povinnost ohlašovat události, které
mohou indikovat porušeníněktených zákonných povinností ze strany dodavatelů odpadů a které
vyjdou najevo při přejímce odpadů do zařízení. Cílem této ohlašovacípovinnosti je umoŽnit
operativní prošetření těchto případův reálném čase a předcházet tak nekontrolovatelnému
a neevidovanému pohybu odpadů.

Z důvodu prevence porušování zákazu dle ustanovení $ 54 odst. 2 zákona o odpadech u těch

druhů odpadů, jejichŽ přeshraničnípřeprava nepodléhá oznamovací povinnosti, avšak zároveň
u nich můŽe existovat poptávka po přeshraničnípřepravě do Českérepubliky za účelemjejich
odstranění v zemi původu, byla stanovena podmínka č. 't 1.

Podmínkou č. 12 krajský úřad upřesnil, co jsou rozhodné podmínky, za kteých je jiŽ třeba
projednat změnu rozhodnutí ve smyslu ustanovení $ 78 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech,
a jakým způsobem bude provozovatel zařízeni v tomto případě postupovat.
Podmínkou č. 13 krajský úřad omezil platnost souhlasu kprovozování výše uvedeného zařízeni
na dobu určitou do 31 ' 3.2024 s tím, Že pokud žadatel bude zařízení provozovat i po tomto datu,
musí podat novou Žádost v souladu se zákonem o odpadech a platnou legislativou. Tato praxe
je v místě dlouhodobě ustálená a odpovídá metodickému doporučení MŽP uvedenému

vMetodickém pokynu č.zP18l2o11r Pravidelné obnovování platného souhlasu kprovozování
zařízeni napomáhá udžovat povinně zveřejňovaný seznam oprávněných osob a zařízení
v aktuálním stavu a umoŽňuje pravidelný přezkum podmínek vydaných souhlasů za podmínek,
stanovených vesprávním obvodu Ústeckého kraje jednotně pro všechna zařízeni a v jednotně
stanovených ntervalech'
i

Krajským Úřadem bylo předmětnému zařízení přiřazeno z evidenčníchdůvodůidentifikačníčíslo
zařízení(cZU00345), které je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
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Krajský Úřad Ústeckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad Žádosti
a jejích příloh se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení a se schváleným
Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. ProtoŽě krajský úřad nezjistil Žááné
nedostatky Žádosti, rozhodl Žádosti vyhovět a udělit souhlas tak, jak je uvedeno ve výřokové části

tohoto rozhodnutí.

PoUČENí
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřízeni podat podle $ 81 správního řádu odvolání, ve kterém
se 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 Životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého
kraje. odvolání jen proti odůvodnění je 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 doručenípísemňéhovyhótovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uloŽené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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lng. Vlasta Stěpánová
zástupce vedoucího oddělení Životního prostředí

Rozdělovník
Účastníci řízení:
adresát
Město Litoměřice, Mírovénáměstí 1517,412 01 Litoměřice
obec Křešice, NádraŽní 84,411 48 Křešice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024l11a, 130 00 Praha 3 _Žižkov, Krajský pozemkor4ý
Úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice, Velká Krajská 44t1, 412 01 Litoměřice
Dotčenéoroánv veřeiné
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Územní pracoviště
Litoměřice, Mírovénáměstí 35,412 46 Litoměřice
Na vědomí:
Městský Úřad Litoměřice, Stavební úřad, Mírovénáměstí 35,412 46 Litoměřice
Městský úřad Litoměřice, odbor Životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
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