
KRAJsKÝ ÚŘno KARLovARsxÉľlo KRAJE
oDBoR ŽlvoĺĺÍno pnosĺŘeoÍ n zruĚpĚĺsrvÍ

Se sĺdlem: Karlovy Yary,Závodnĺ 353/88, 360 06 Karlovy Vary _ Dvory, Česká republika

Číslo jednací
Vyřizuje'

ROZHODNUTI
Kľajský úřad Karlovaľskélro kľaje, odboľ životního pľostředí a zernědělství (dále jen ,,KÚKK";,
jakověcně amístně příslušný dle ust. $ 67 odst. (l) písm. g) zźtkona č,.129/2OOO Sb.' o krajích,
ve znění pozdějších předpisťr a dle ust. $ 78 odst' (6) zákona č. l85/2001 Sb., o odpadech a o změně
někteľých dalších zákonťt, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadeclr"), v souladu
s ust. $ 78 odst. (2) písm. a) ztlkona o odpadeclr vydává toto rozlrodlrutí, kteľýIn se uděluje

souhlas

dle ust. $ l4 odst. (l) zákona o odpadeclr
pľávnické osobě, kteľáje Ílčastníkem řízení podle ust. $ 27 odst. (l) zákorlač,'5O0lŻO04 Sb., spľávní

řád, ve znění pozdějších předpisťl (dálejen ,,spľávní řád")

AMT s.r.o. Přĺbram
U Nikolajky 382

Pľaha 5 - Smíchov
lČo łlo 53 gŻ5

k pľovozování zaŕízení k využívání odpadů
V pľovozovně umístěné na p. p. č,. 34619,346ll0,346111,346112,353,354, 1162lI a 1162l]

v k' Ĺl. Nové Sedlo u Lokte.

Tílnto ľozhodnutím se záľoveň schvaluje pľovozní ŕác] zaŕízení' kteľý je nedílnou součástí tohoto
ľozlrodnutí'

Souh|as se uděluje zatěchto podmínek:

1. Do zaŕízení buclou přijíInány pouze druliy odpaclů uvedené vpľovozním ŕádu zaí'ízení
sclrváleného tímto ľozlrodnutím.

Ż. Pľovozovatel zajistí, aby činnost v zaŕízení byla pľovádělla v souladu Se schválenýrn
pľovozním řádem odsoulrlasellým tímto ľozlrodnutím, a aby se pľováděla tak' aby nędocházelo
k oliľoŽení Životního pľostředí a zdraví lidí.

3. Provozovatel je povinen zajistit, aby lrluk nepřekračoval hygienické limity pľo chľáněné
venkovní pľostoľy staveb.

Nabytím pľávní moci tohoto ľozlrodnutí se ľuší rozhodnutí č. j. . ze dnę 21. 6. Ż011, kteľým
byl udělen původní soulrlas k pľovozl-l tohoto zaÍízení a schválen jeho dosavadní pľovozní řád.

odůvodnění
Dne 1'I. 10. 2016 bylo KÚKK doľučeno podání obclrodní společllosti AMT s.ľ.o. Příbľam,
IČo 47053925' kteľým tato společnost doložila aktrralizovalrý návľh provozrího řádu stávajícího
zaŕízení k využívání odpadů, a to z důvodu zněny technologie zaŕízení (instalace sušárrry střepťl)
a aktualizace pľovozního l'ádu z důvodu změny legislativy.

Vzhledem k tomu, že součástí podání rrebyla Žádost o souhlas s pľovozováníln zaÍízerlí kvyuŽivání
odpadů, kteľá by byla v souladu s ust. $ 1 odst' (1) vyhlášky č. 38312001 Sb., o podľobnostech
nakládání s odpady, ve zněľlí pozdějších přeclpisťl (cĺále jen ,,vyhláška"), vydal KUKK dne 7. l1.2016
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tlsllesení o př'erušení Íízeni zároveli s výzvou k odstľanění nedostatkťl vady podání s tím, že tento

nedostatek je moŽné odstranit nejdéle do 15 dnů ode dne doručení usnesení o př'eľušení ŕízení.

Usnesení býlo společnostiAMT s.ľ.o' Příbľam doľLlčeno dne 8. tI.2016. Dne 16. 1|.Ż016 společnost

AMT s.ľ.o. Příbiam (dále jen ,,žadatel") nedostatky v podání odstľanil a na podatelľru krajskélro úř'adu,

pľostřednictvím svého zmocněného zaměstnance

- doľučil požadovanou žádost' která byla v souladu s vyhláškou.

Součástí žádosti byl návľh pľovoznílro Íádl zaÍízení pľo využívání odpadů, výpis z obchodního

ľejstříku' kopie živnostenského listu, plná moc. kolaudační ľozhodnutí Městského ťlř'adu v Clrodově

č. j. ze dne 29' 1.2003 rra akci ,,Rekonstľukce a modernizacę RLOS", smlouva

o dopľavní obslLrŽnosti a soulrlasné vyjádření oľgánu oclrľany veřejnélro zdraví k návrhu pľovozního

řádu č.j. ze dne 15. 1 1.2016.

Spľávní orgán předloŽeIrou Žádost pľostudoval a zjistil' Žę zaí'ízení spadá svojí pľojektovanou denní

zpľacovatelskou kapacitou Ż'75 t pod režinr zákona o integrovaľlé pľevenci, konkrétně pod činnost
uvedenou v příloze č,. 7 zźlkona o integrované pľevenci pod kategoľií 5.3.b) vyużiti rrebo využití
kombinované s odstľaněníln jiných neŽ nebezpečných odpadťl' při kapacitě větší rrež 'l5 t za den

azahrnujicí nejméně následující činnost - 2. předťlpľava odpadu pľotepelné zpracovállí. Mezní
kapacita pro uvedenou kategorii je v tomto případě několikanásobně překročena. rÚrr dosel

kzávěru, že soulrlas kpľovozovánízalízení podle $ 14 odst. l zákona o odpadech nelze podle $ 82

odst. 2 zákona o odpadech vydat a řízení bude nahrazeno postupem o vydání integľovaného povolení
podle zákona o integľované prevenci. Z uvedených důvodů KUKK vydal dne Ż5. |1.Ż016 usnesení

o přeľušení ŕízení zároveň s výzvott k odstranění nedostatků Žádosti, kteľé bylo ťrčastníku ř'ízerrí

doručeno dne 28. 11.2016' Řízení spľávní oľgán př'eľušil do doby doplrrění Žádosti o formulář žádosti

o vydání integrovaného povolení, uvedený v př'íloze č. l vylrlášky č. Ż88lŻ0l3 Sb., o provedeľlí

někteľých ustanovení zákona o integrované pľevenci' Zpracovaný včetně všech potřebnýclr příloh
pod|e$3a4zttkonač,.7612002Sb.,ointegrovanépľevenci aolnezováníznečištění,ointegľovaném
ľegistľu znečišt'ování a o zliěně nĚktgýcĄz@ti, y9 z1enĺ po'qější9Łg:Q!st1(dále ien ,,zákon
o integrovalré prevenci"), nejdéle však clo 31. 3.2017 .

Dne 5. 12.2016 żadatę| podal proti výše uvedenélnu usIresení o přeľušení ř'ízení odvolání, a to
nespľávně na oclbor posl'lzování vlivťl na Životní pľostředí a integrované pľcvence Ministeľstva
Životního pľostředí. Na základě věcné a Ĺlzęmní působnosti bylo toto odvolání drrę 8. 12. 2016
postoupeno Ministeľstvu Životnílro pľostř'edí, odboľu výkonu státní správy IV Chomutov (dále jen

,,odvoläcí oľgán"), kteľý pľostřednictvím datové schránky toto odvolálrí postoLrpil KÚKr, kteľý ho

obdľžel dne 9. 1Ż.2016. Llrťlta pľo odvolání končila dne 13. 1Ż.2016, odvolání tedy bylo podáno
v zákonem stanovené lhůtě'

Żadatel v odvolání nesoulrlasil se zaŕazenín zaŕizeni do ľeŽimu zĺlkona o integrované pľevenci.
Dle jeho názoru pouze třídí střepy a v odvolání stľučně popsal technologický postup třídění stř'epů

v zaÍízení. Żadatel v odvolání záľoveň upozoľnil nato, że zaÍazenim činnosti třídění skleněných střepů

do kategorie činností dle zákona o integrované pľevenci zásadním zpťtsobem ovlivrrí jeho současnou
podnikatelskou činnost.

odvolací oľgán dne 1I. |.201'7 pożádal Ministerstvo životnílro pľostředí' odboľ posuzování vlivů
nażivoÍní prostř'edí a integľované pľevence o stanovisko, zda činnost źadate|e spadá pod pťlsobnost

ztlkona o integrované prevenci.

Dne 9. 2. Ż017 obdľŽel odvolací orgán vyjádření odboru postlzování vlivťl na životní pľostředí
a integľované prevence kzaŕazęní činnosti pod působnost zákona o integľované pľevenci. Ztoho
vyplynulo, Že s ohledem na pľojektovanou kapacitu zaÍizęní a chaľakteľ zpracovávaného odpadu
jeľelevantní skupina činností kat. 5.3 vľámci přílohy č,. 1zákona o integľované pľevenci. Nicméně
z důvodu, że zaí'izení vyuźívá odpad způsobem R5 Recyklace nebo zpétné získávání ostatních
anoľganickýclr materiálťl dle přílohy č,. 3 zákona o odpadech není v této skupině żádná ľelevantní
činnost dle zákona o integľované prevenci. Pľo způsob využívání odpadťr R5 je ľelevantní pouze
kategorie 5.1 f) odstraňování nebo vyrrŽívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší neŽ 10 t za den
a zahrnující nejméně jednu z těchto činností _ recyklace či zpětIré získáváni arrorganickýclr látek
jiných než kovy nebo sloučeniny kovů přílohy č. 1 zákona o integľované pľevenci. Nicnréně do této
kategoľie nebylo možné řešené zaÍízení zaŕadit, protoŽe nezpľacovává nebezpeč,ný odpad.
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Z důvodu, že zaÍízení nespadá pod působnost zákona o integľované pľevenci Ministerstvo Životního
pľostředí, jako odvolací oľgán' vydalo ľozhodnutí o odvolálrí č. j. .

ze dne 16.2. Ż0l7 s tím' že ľuší napadené usnesení rcÚrr e. ;. . ze dne 25. ll. 2016
aŕízení zastavuje. V navazujícím řízení měl spľávní oľgán (KÚKK) pokľačovat dle platných
sloŽkových zákonů.

rÚrr pľostudoval pt'edloženou žádost a zjistil, że žádost neobsahuje všeclrny náležitosti dle ust. $ 1

odst. (l) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o poclrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisťr,
bez kteľých správní orgálr nemůże vydat ľozhodnutí o soulrlasu k pľovozování zaŕízení. Chybějící
náleŽitostí žádosti byl doklad o souladu zaŕízęľlí se zákonęm č,. 18312006 Sb., o územním plárrování
a stavebním řádu. (stavební zákon), ve zllění pozdějších předpisů (dále jen ,.stavební zálĺon"). Żadatel
sice doložil KÚKK kolaudační ľozhodnutí Městského úřadu v CĹodově č. j.
ze dne 29. 1.2003 na akci ,,Rekonstľtlkce amodeľnizace RLoS", ale od roku 2003 pľoběhla
význalnná úpľava teclrnologie zaí'ízeni' na kteľou Źadatel żádný dolĺlacl o souladu se stavebním
zákonem rÚrr nedoloŽil.

rÚrr dne 25. 4.2Ol7 pľovedl v zaí'ízení místní šetř'ení, při kteľém bylo zjištěno, Źeprovozní řád
neodpovídá skutečnému nakládání s odpady v zaĺ'ízení. V návľIru pľovoznílro řádu nebyla uvedena
vedlejší malá třídící linka, na které se zároveň zpľacovavá i specifické sklo Moseľ, Źe pÍivezené střepy
jsou hned po přijetí do zaí'ízęni vysypány v aľeálu zaŕízení a zaměstnancije liľubě přečišťují (vybírají
největší nežádoucí předměty ze střepťl) a clrybělo v něll, że je v technologii používána voda
z vlastního zdľoje (ímka) jako suľovina využívalrá v zaĺízení mimo přijílnarré odpady' Spľávní orgán
požadoval' aby tadatel do návľhu pľovoznílro ř'ádu zapľacoval všechny výše uvedené údaje a uvedl ho
do souladu se skutečnýln nakládáním s odpady. Zvýše uvedených důvodu vydal KÚKK dne 17. 5.
2017 oznánení o pokľačovállí Íízení záľoveň s usnesením o přeľušení tohoto řízení s výzvou
k cloložení přepľacovaného rrávľliu provoznílro řádu a doloŽení dokladu o souladu zaŕizení se
stavebním zákolreIn, kteľé bylo Ĺlčastníku ř'ízení doľučęlro dne 19.5. Ż01]. Řízení spľávní orgán
přertršil do doby doloŽení poŽadovaných 'dokumentu; nejdé1e-_však do60_dffi_-od-e-drsďďručelrí
usnesení o přeľušení ŕízení(tzn. do 18.1.2011).
Żadatel doloŽil KÚKK pľostřeclnictvínr datové sclrľánky drle 21.6. ŻO17 doklad o souladu zaÍízení
se stavebníln zákonem a dne 13. 7. 2017 přepľacovaný návľh pľovoznílro řádu. Na základě toho
pľovedl KÚKK v zaÍízení opětovné místlrí šetření dne 25. 1.201'7 př'i kteľém zjistil' Že přepracovaný
návľlr pľovozrrího řádu odpovídá skutečnému nakládání s odpacly v zaí-ízení.

Dne l4' 7.2017 ž'adatel rÚrrc doľučil pľostř'ednictvím datové schránky odvolání udělené plné moci
pľo bývalého zaměstnance společnosti kteľá byla vypovězena
ke dni 12.7.2017.

Správní poplatek 500 Kč byl vsouladu sust. $ 5 odst. (2) zákona č.63412004 Sb.' o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisťt, a dle položky 122 písm. b) přílohy zákona o spľávních
poplatcích, žadatelen uhrazen na Ĺlčet Krajského Úlřadu Kaľlovaľského kľaje dne 15. 1 1. 2016'

Podmínku č. 3 tolroto ľozhodnutí pŕevzal KÚKK z vyjádÍení Krajské lrygienické stanice
Karlovaľského kľaje (čj' . ze dne 15' 11.2016). Tato podmínka byla
stanovelra z důvodu vyloučení případného obtěŽování cliráněrlélro venkovního pľostoru staveb
hlukem.

Zvýše uvedených dťlvodťl a zdůvodu' Že sclrválený pľovozní řád splňuje podmínky vyplývající
ze zákona o odpadech a jeho pľováclěcíclr pľávrríclr předpisů, ľozhodI spľávní orgán tak, jak je uvedeno
ve výľoku tohoto ľozlrodnutí.
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Poučení
V souladu s ustanovením $ 8l a nás[. zákona č,.50012004 Sb., spľávní ř'ád, ve znění pozdějších
předpisů, může účastník ř'ízení proti tomuto rozhodnutí podat odvolání k Ministerstvu životního
prostředí ĆR, pľostřednictvím Kľajského úřadu Kaľlovaľského kraje, odboľu životního pľostředí

azemědělství, ato do l5 ti dnťl ode dne oznámení rozlrodnutí. Pľvním dnem lhůty je den následující
po dni oznámení ľozhodnutí.

V Kaľlových Varech dne 31 . 8. Ż0l7

obdľží
AMT s.ľ.o. Příbľam
U Nikolajky 382
Praha 5 _ Smíchov
ID DS: 352naaa
Na vědomí
Kľajská hygienická stanice Kaľlovaľského kraj e

Závodni360/94
360 06 Kaľlovy Vaľy
lD DS: t3jai32
rt llulla

Pľovozní řád


