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Se sĺdlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, Ceská republika

Číslo;ednací:
Vyřizuje:

RO7ZHODNUTI
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství (dále jen ,,KÚKK"1,
jako věcně amístně příslušný dlę ust. $ 67 odst. (1) písm. g) zákona č,.lŻ9lŻO}o Sb., o krajích,
veznění pozdějších předpisů a dle ust. $ 78 odst. (6) zźkona č. 185/200l Sb., o odpadech
a o změně někteľých dalších zźtkonű, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech")'
v souladu s ust. $ 78 odst' (2) písm' a) zákona o odpadech vydźtvá toto rozhodnutí, kterým
se uděluje

souhlas
dle ust' $ 14 odst. (1) zákona o odpadech

právnické osobě' kteľáje účastníkem ŕízení podle ust. $ 27 odst. (l) zákona č. 500i2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdéjších předpisů (dále jen ,,správn í ŕá,d*)

REFAGLASS s.r.o.
U Nikolajky 382/30

150 00 Pľaha 5 - Smíchov
ICO 291 55 576

k pľovozování zaŕízení k využívání odpadů

V provozovně na p.p.č. 48517 , 48511 ,315lŻ a 5l3/l v k'ú. Vintířov u Sokolova.

Tímto rozhodnutím se záľoveň schvaluje provozní ŕád zaŕízení,kterýje nedílnou součástí tohoto
ľozhodnutí'

Souhlas se uděluje zatěchto podmínek:

1. Do zaÍízení budou přijímány pouze druhy odpadů uvedené vpľovozním ŕádu zaŕízení
schváleného tímto ľozhodnutím.

Ż. Yyużívání odpadů bude pľováděno v souladu sę schváleným provozním řádem a současně
tak' aby nedošlo k ohrožení životního prostředí azdravílidí.

odůvodnění
Dnę 18.4. Ż016 byla KÚKK doľučena žádost společnosti REFAGLASS s.ľ'o., ĺČozgĺsssla,
o udělení souhlasu k pľovozování zařízení k využívální odpadů (dále jen ,,žádost"). K žádosti byl
doložen návľh provozního řádu zaŕízení, výpis z obchodního rejstříku, kolaudační souhlas
s uŽíváním stavby a nájemní smlouva.
Jedná se o stávající zařízení k využívání odpadů, které provádí úpravu skleněných střepů na
skleněnou moučku. Zaŕízení provozovala společnost AMT s.r.o. Příbram flČo: 47053925).
rÚrr vydal k tomuto zařízení rozhodnutí o souhlasu s provozováním č) j.2O58lZZll1
ze dne 27.6 Ż0ll a přidělil mu identifikační číslo zaŕízení GČD CZKOO247. Zaŕízení nyní
provozuje společnost REFAGLASS s.r.o., která spľávní orgán pożá'dala o souhlas kpľovozování
tohoto zaŕízeni k využívání odpadů. Je.likož IČZ není vázěno na provozovatele, ale na dané
zařízení jako takové, zűstźxá přidělené |CZ i nadále v platnosti.

Zdejší odbor, jako správn í orgán, předloženou žádost prostudoval a zjistil, źe žádost neobsahuje
všechny náležitosti dle ust. $ 1 odst. (1) vyhlášky č' 38312001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Chybějící náleŽitostí žádosti, bez kteľé správní orgán
nemůŽe vydat rozhodnutí o souhlasu k provozování zaŤízení, bylo vyjádření orgánu ochľany
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veřejného zdraví k provoznímu řádu, které je vydáváno dle ust. $ 75 písm. d) zákona o odpadech.

Z.Í16p důvodu uýaul rÚrK dne l0.5.20l6 usnesení o přerušení ŕízení, které bylo účastníku

ŕízení doručeno dne l1. 5. 2OL6' Ŕízení správní orgán přerušil do doby doplnění Žádosti

o vyjádření orgánu ochľany veřejného zdraví, nejdéle však do 60 dnů ode dne doručení usnesení

o přerušení Íízeni (tzn. do |0' 7 ' Ż016).

Vyjádření oľgánu ochrany veřejného zdľaví č j. KHSKV 057I5ĺŻ0I6lHP/Max ze dne 31 ' 5 - Ż016

doručil źadate| KÚKK prostřednictvím datové schránky dne 10. 6.2016'

Dne 20. 6' 2016 byl účastníkÍízení vyzván v souladu s ust. $ 5 odst. (Ż) zákona č' 634lŻ004 sb.,

o spľávních poplaicích, ve znéni pozdějších předpisů, k zaplacení spľávního poplatku 500,- Kč
dlepoložky 

'|Żż 
písm. b) přílohy zźtkona o správních poplatcích' Yýzva uvta 1l91911íkovi 

řízení

doľůčena dne 2l .6.Ż016' Správní poplatek byl uhrazen dne22.6.2016 na účet KUKK.
DneŻŻ.6.2016 provedl spľávní orgán v zaŕízeni místní šetření, při kterém zjistil, źe č,źsti návrhu

provozního rĺdu' t;1itající se vyużívání odpadů, neodpovídají skutečnému nakládání s odpady

v zaÍizení. Dźię znávrhu pľovozního řádu nebylo patrné, kde v areálu zaÍízení sę nacházi

shľomaŽdiště vznikajícího nebezpečného odpadu. Správní orgán poŽadoval, aby Źadate| návľh

provozního řádu přepľacoval a jako přílohu provozního řádu doplnil plánek zaŕízení. Z tohoto

äůvodu vydal KÚKK dne lŻ.7.20l6 usnesení o přerušení řízení, které bylo účastníku ŕízení
doručeno dne 13. 7.2016. Řízení správní orgán přeľušil do doby doplnění Žádosti o přepracovaný

návrh provozního řádu zaŕízení k využívání odpadů' nejdéle však do 30 dnů ode dne doručení

usnesení o přerušení ŕízení (tzn' do 12. 8. Ż016).

Účastník Íizęní pľovozní řád přepracoval a ještě téhož dne (l3. 7' Ż016) ho zaslal KÚKK
pľostřednictvím đatové schránky. KÚKK návrh prostudova| zvécné a formální stránky a shledal,

že je zpracován v souladu s přílohou č. 1 vyhl. č. 383i2001 Sb., o podrobnostech nakládání

s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a že űdaje v něm uvedené odpovídají plánovanému

nakladání s odpady v zaŕízení,a proto správní orgán ľozhodl tak,jakje uvedeno ve výroku tohoto

rozhodnutí.

Poučení
V souladu s ustanovením $ 81 a násl. zźlkonač.50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů, může úěastnikŕízení proti tomuto ľozhodnutí podat odvolání kMinisterstvu životního
p'o'iĺ.ĺĺ ČR, pľostřednictvím Krajského úřadu Karlovaľského kraje, odboru životního prostředí

äzemědělství, a to do 15 ti dnů ode dnę oznámení rozhodnutí. Prvním dnem lhůty je den

následující po dni oznámeni rozhodnutí.

V Karlových Varech dne l9. 7 ' 2016

otisk úředního razítka

e lektľonicĺry po deps óno

obdrží
REFAGLASS s.r.o.

U Nikolajky 382130

150 00 Praha 5 - Smíchov
Na vědomí
Kraj ská hygienická stanice Karlovarského kľaj e

Závodní94
360 2| Kaľlovy Vaľy
Příloha
Pľovozní řád


