KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Číslo jednací: KUJI 23504/2018, OZPZ 545/2018 Háv

Rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle § 67 odst.
1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
§ 78 odst. 2 písm. l) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), po provedeném správním řízení
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), uděluje na základě předložených dokladů účastníkovi správního řízení,
právnické osobě uvedené pod jménem EKO-PE s.r.o., J. Kurandové 2109, 393 01 Pelhřimov,
IČO: 60070889,
pro mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů s názvem „Mobilní zařízení ke sběru a
výkupu odpadů“, identifikační číslo zařízení CZJ00395 (dále jen „zařízení“),
souhlas
k upuštění od třídění nebo odděleného soustřeďování odpadů ve smyslu ustanovení § 18
odst. 2 zákona o odpadech.
Souhlas se týká níže uvedených druhů odpadů zařazených podle vyhlášky č. 93/2016 Sb.,
o Katalogu odpadů:

Katalogové č. Název odpadu
02 01 04
03 01 05

04 02 09

Kategorie

Odpadní plasty (kromě obalů)
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,

O

neuvedené pod číslem 03 01 04

O

Odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer,
plastomer)

O

04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

O

07 02 13

Plastový odpad

O

12 01 05

Plastové hobliny a třísky

O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O
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15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

16 01 19

Plasty

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 39

Plasty

O

Souhlas se vydává na dobu určitou a to do 31. 3. 2023 a je platný za předpokladu splnění
následujících podmínek:
1. Společně lze soustřeďovat pouze druhy odpadů stanovené ve výrokové části tohoto
rozhodnutí. S těmito odpady bude nakládáno tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí a zdraví lidí.
2. Evidence společně soustřeďovaných odpadů bude dále vedena samostatně podle
jednotlivých druhů a kategorií ve smyslu § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 383/2001 Sb.“)
a jejich množství bude určováno v odhadnutém hmotnostním poměru.
3. Odpady je možné společně soustřeďovat pouze v případě, že uvedené druhy odpadů
nelze materiálově využít.
4. V případě změny následného způsobu nakládání s odpady (ukončení spolupráce se
společností SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - provoz
Antonínův Důl 107, 586 01 Jihlava, IČO: 25638955, která svým prohlášením potvrdila
odebírání předmětných druhů odpadů v netříděném stavu), bude tato skutečnost
oznámena krajskému úřadu do 30 dnů ode dne změny. Pokud zároveň s oznámením
nebude doložen doklad oprávněné osoby o odběru společně soustřeďovaných
předmětných odpadů, toto rozhodnutí pozbývá platnost a odpady budou tříděny
samostatně podle jednotlivých druhů a kategorií ve smyslu zákona o odpadech.
5. Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnost rozhodnutí krajského úřadu
č. j.: KUJI 13560/2013 ze dne 5. 3. 2013.
Odůvodnění:
Na základě žádosti právnické osoby uvedené pod jménem EKO-PE s.r.o., J. Kurandové 2109,
393 01 Pelhřimov, IČO: 60070889, o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného
soustřeďování odpadů podle § 18 odst. 2 zákona o odpadech, doručené na krajský úřad dne
16. 3. 2018, bylo v souladu s § 44 správního řádu zahájeno správní řízení.
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Vyměřený správní poplatek byl, na základě výzvy č. j.: KUJI 21647/2018 ze dne 19. 3. 2018,
uhrazen dne 21. 3. 2018.
K žádosti byly doloženy následující doklady:





prohlášení společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2,
IČO: 25638955 – provozovatele zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
(způsobem R 12) s názvem „Provoz Jihlava“ s identifikačním číslem CZJ00457,
výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl
C, vložka 3412,
doklad o zaplacení správního poplatku – e-mailové potvrzení o přijetí částky zaslané
odborem ekonomickým Krajského úřadu Kraje Vysočina,

Vzhledem k tomu, že žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného soustřeďování
odpadů obsahuje všechny požadované náležitosti, došel správní orgán k závěru, že vydání
předmětného souhlasu je možné za předpokladu splnění podmínek citovaných ve výroku tohoto
rozhodnutí. Krajský úřad podmínkami upřesnil (zdůraznil) požadavky na nakládání s odpady, u
nichž není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné vzhledem k následnému způsobu využití.
S ohledem na ustálenou rozhodovací praxi udělil krajský úřad v souladu s ustanovením § 7
správního řádu souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného soustřeďování odpadů na dobu 5
let a stanovil podmínku samostatného vedení evidence společně soustřeďovaných odpadů
vycházející z ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Na základě výše uvedeného rozhodl
správní orgán o žádosti tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu § 81 správního řádu lze odvolat do 15 dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u
krajského úřadu. Případné odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 správního řádu.
V Jihlavě dne 22. 3. 2018

Ing. Šárka Hávová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Obdrží datovou schránkou:
EKO-PE s.r.o., J. Kurandové 2109, 393 01 Pelhřimov
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