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Krajský úřad
Pardubického kraje

OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Váš dopis zn.:
Ze dne:
číslo;ednací: Krú 65982t2021tožpztšt
Spisová znaóka: SpKrÚ 3919312021 toŽpzl l
Vyřizuje: Mgr, Zdeňka Šturmová
Telefon: 466026428
E-mail: zdenka,sturmova@pardubickykraj,cz
Mobil:
Fax:

Datum 2,09.2021

Dle rozdělovníku

Rozhodnutí
Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářstvípodle § 126 písm. j) zákonaó,54112020 Sb., o odpadech (dále jen ,,zákon o odpadech"),
a ustanovení § 29 odst. 1, § 67 zákonač, 12912000 Sb., o krajích a podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), rozhodl na základě žádosti
účastníka řízení společnosti VERAN s.r.o. takto:

I. Podle ustanovení§ 21 odst. 2zákona o odpadech

vydává povolení k provozu zařízení pro nakládání s odpady

společnosti VERAN s.r.o., sídlem Moravská 352,537 0í Chrudim, lČ: 259 57 767 (účastník řízení
podle § 27 odst. 1 správního řádu, pro provozovnu ,,Sklad ostatních odpadŮ Vejvanovice",
V§vanovice, 538 62 Hrochův Týnec (část p.č.326/35 a s.p.č 126 k.ú. Vejvanovice),
lCZ: CZE0O998 zařízení a), CZE00999 zařízení b).

Povolení se v souladu s ustanovením § 22 odst. 4 vydává za následujících podmínek:

1. Provoz zařízení se bude řídit schváleným provozním řádem zařízení ,,Provozní řád zařízení
ke skladování ostatních odpadů Provozovna Vejvanovice", který je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí (Příloha č. 1 ).

2. Žadatel bude_při provozován í zařízení CZEOO998 nakládat pouze s odpady (podle přílohy č, 1
k vyhlášce MZp č. 812021 §b., o Katalogu odpadů a posuzování v|astností odpadů) uvedenými
v bbdu 2. CHARAKTER n ÚČrl znŘÍzÉtrtí ,,přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno,
zařízení a)" na str. 3 - 4 schváleného provozního řádu.

3. Žadatel bude_při provozování zařízení CZE00999 nakládat pouze s odpady (podle přílohy č_. 't

k vyhlášce MZp č. 812021 98., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) uvede.nými
v bodu 2. CHARAKTER A UCEL ZAR|ZEN| ,,Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno,
zařízení b)" na str. 4 schváleného provozního řádu.

4, Veškeré změny týltající se provozu zařízení ke skladování odpadů budou předem projednány
a odsouhlaseny Krajským úřadem Pardubického kraje.
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5. Žadatel bude plnit další povinnosti vyplývalící zezákonao odpadech a jeho prováděcích předpisŮ
včetně všech novelizací.

6. Toto rozhodnutí může být zrušeno nebo změněno před uplynutím lhůty uvedené v podmínce Č, 6
výroku rozhodnutí postupem podle ustanovení § 25 zákona o odpadech.

ll. Podle ustanovení § 96 odst, 4 zákona o odpadech

přiděluje žadateli identifikační čísto zařízení: CZE00998 zařízení a), GZE00999 zařízení b)

odůvodnění
Krajský úřad Pardubického kraje obdžel dne 14.5.2021 žádostspolečnosti VERAN s.r.o., sídlem
mořavóra 352, 537 01 Chrudini, lČ: 259 57 767 o vydání povolení k provozu zařízení pro nakládání
s odpady pro provozovnu ,,Sklad ostatních odpadů Vejvanovice", Vejvanovice, 538 62 HrochŮv Týnec
(část p.č. 326135 a s.p.č 126 k.ú. Vejvanovice).

předložená žádost byla vypracována v souladu s přílohou č. 3 zákona o odpadech.

K žádosti byly přiloženy, resp. v průběhu správního řízení byly doplněny a ve spisovém materiálu
jsou uloženy následující doklady:

- elektronický výpis z obchodního rejstříku, vedeného krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 175o5,s datem zápisu 9. srpna 2001, předmět podnikání (mimo jiné):Výroba, obchod a sluŽby
neuvedené v přílohách 1 až3živnostenského zákona, Podnikání v oblasti nakládání s nebezpeČnými
odpady
- eiektronický výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, předmět podnikání (mimo jiné): Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až3 živnostenského zákona
- elektronický výpis z katastru nemovitostí
- kopie smlouvý o nájmu nebytových prostor, evidenční číslo: 7611031l002l20l2011 se Správou
a údžbou silnic pardubického kraje, lC: 00085031 ze dne 28. 2.2011 včetně dodatku ze dne
16. 8.2021
- kopie závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim, k žádosti o vydání povolení provozu zařízení určeného
pro nakládání s odpady (provozní řád) ,,Sklad ostatních odpadů Vejvanovice" ze dne 27,7.2021
s č.j. KHSPA1419612021lHOK-cr (doručeno Krajskému úřadu Pardubického kraje dne 29,7.2021)
- návrh provozního řádu zařízení ke skladování odpadů a návrh na zavedení provozního deníku
tohoto zařízení.

Žádost byla posouzena z hlediska obsahu, předložených podkladů, způsobu manipulace s odpady
v předmětném zařízení a způsobu plnění povinností uložených provozovatelŮm zařízení
ke skladování odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů.

Dne 1 g. 5. 2021 bylo oznámením č.j.: rrÚ +oeao nl21lOŽPZlŠT zahďlení správního řízení ve věci
vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke skladování odpadů podle § 21 odst.
2 zákona o odpadech oznámeno na základě ustanovení § 22 odst. 2 tohoto zákona i druhému
účastníkovi řízení - obci Vejvanovice, tj, obci, na jejímž území má být zařízení provozováno,

Dne 19. 5. 2021 byl žadatel vyzván k zaplacení správního poplatku za vydání povolení k provozu
zařízení pro nakládání s odpady,

Správní poplatekvčástce5O0Kčpodleustanovení§§1,2a6zákonaó,63412004Sb,,osprávních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl na účet Krajského úřadu Pardubického kraje připsán
dne 27. 5.2021 (platba bankovním bezhotovostním převodem).

Dne 1O,8.2O21 proběhlo místní šetření, ze kterého byl proveden zápis pod č.j KrÚ
617 67 l 2021 t OŽPZ\ ŠT. Byla provede n a o bh l íd ka před m ětn é ho zařízení .

Dne 17.8.2021 byla oznámením č.j.: t<rÚ aszlZlzO21tOŽPZtŠT, vydaným dle ustanovení § 36
odst. 3 správního řádu, účastníkům správního řízení dána možnost, před vydáním rozhodnutíve věci
udělení povolení k provozování zařízení ke skladování odpadů a s jeho provozním řádem, vyjádřit
se ke všem shromážděným podkladům rozhodnutí, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení
oznámení, V uvedeném termínu žádný účastník správního řízení možnosti vyjádřit se nevyužil.
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K podmínkám výroku l. tohoto rozhodnutí:

Podmínky uvedené v tomto výroku Krajský úřad Pardubického kraje stanovil v souladu s ustanovením
§ 22 odst. 4zákona o odpadech

Upozorňujeme na povinnost řídit se při provozování zařízení určeného pro nakládání s odpady
zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy.

Závěrem si Krajský úřad Pardubického kraje dovoluje žadatele upozornit na možné povinnosti
vyplývající ze zákona č. 167l2OO8 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil předloženou žádost společnostiVERAN s.r.o. a na základě
této žádosti a všech předložených podkladů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, 3 správního řádu:

- VERAN s.r.o,, Níoravská 352,537 01 Chrudim
- obec Vejvanovice, Vejvanovice 11, 538 62 Hrochův Týnec

poučení účastníka

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správn_ího řádu odvolánÍ, a to
do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí CR, odbor výkonu státní
správy Vl. se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství,
Podané odvolání musí mít podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu náleŽitosti uvedené
v ustanovení § 37 odst. 2 spiávního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo Yízení,jež mu předcházelo.
odúolání se podle ustanovení § az ÓOst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisŮ
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal je{en stejnopis,
Nepodá-lí účastník Potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického
kraje.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu
nepřípustné.

lng. Martin Vlasák
vedoucí odboru

životního prostředí a zemědělství

Přílohy:
pritorra e. 1 -,,Provozní řád zařízení ke skladováníostatních odpadů Provozovna Vejvanovice"

obdží účastníci řízení:
- VERAN s.r,o., Moravská 352,537 01 Chrudim
- obec Vejvanovice, Vejvanovice 11, 538 62 Hrochův Týnec

Obdrží:
- rcratská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviŠtě

Chrudim, Čáslavská 1146,537 32 Chrudim lV
- tr/ěstský úřad Chrudim, odbor stavební, Resslovo nám.77, 537 16 Chrudim
- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, Resslovo nám.77 , 537 16 Chrudim
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení odpadového

hospodářství, Resslova 1229l2a,500 02 Hradec Králové
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