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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, Pivovarské
náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále jen ,,krajský úřaď') jako věcně a místně příslušný
orgán veřejné správy podle ust. § 78 odst.2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalšíchzákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o
odpadech'), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znénípozdějších
předpisů (dále jen ,,správní řád'), ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení
k využíváníodpadů na povrchu terénu a s jeho provozním řádem - ,,Dokončení terénní
úpravy, Jedlinská Lhota (etapa ll)" umístěného na pozemcích p. p. č 3439, 3457, 3458,
3459 v katastrálním územíSlemeno u Rychnova nad Kněžnou (dále též,,zařízení') žadatele:
BER|MEX, s.r.o. se sídlem Palackého 696, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, lGO: 481
5í 61í (dále jen ,,žadatel') zastoupeného zmocněncem Radkem Sokolem, Rybná nad
Zdobnicí 78, PSČ 517 55,1Čo: oa+ 89 854 rozhodl

takto:
dle ust. § 14 odst. 1 zákona o

odpadech k provozování zařízeni
Uděluje souhlas
k vvužív4níodpadů na.povrchu terénu a s iehg provozním řádem (zpracovaný Radkem
Sokolem dne 21. 8. 2017) v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 (kód R '1 1, R 12, R 13) zákona
o odpadech _ ,,Dokončeníterénníúpravy, Jedlinská Lhota (etapa lI)" (p. p. č. 3439,
3457,3458, 3459 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou).

Souhlas (v souladu s ust. § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech) je udělen
zatéto podmínky:

.

Platnost uděleného souhlasu je omezena do 3í .12.2022,

Pivovarské rrárlěstí 1245 l 500 03 | Hradec Králové

tel,, 495 B17 111

|

fax: 495 817 336

e,rnail, posta@kr-kraloveh radecky,cz

www,

kr-kraiovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad

- spokojený občan.
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odůvodnění
a) Průběh řízení a postup

1 'l:,ťi

krajského úřadu

Krajský úřad obdržel dne 4. 10. 2Q17 žádost žadatele o udělení souhlasu k provozování
zařízení k využíváníodpadů na povrchu terénu a s jeho provozním řádem dle ust. § 14 odst.
1 zákona o odpadech.
V daném případě se jedná o stávající zařízeni sloužícík využíváníodpadů na povrchu
terénu na pozemcích p. p. č. 3a39, 3457, 3458, 3459 v katastrálním územíSlemeno u
Rychnova nad Kněžnou, kterému k datu 31. 12. 2016 skončil časovéomezený souhlas
krajského úřadu (č.j. 5205lZPl2011lLeI4 ze dne 21. 4, 2011).
Zařízeníje oploceno a vstup do zařízenízabezpečuje uzamykatelná brána. Administrativní
zázemí zařízení tvoří mobilní buňka a součástízařízení je i monitorovací systém (kontrolní
vrt) sloužícík zjištění vlivů zařízení na okolní prostředí.
Ročníprojektovaná kapacita zařízeníje 12000 t.

Při vymezení okruhu účastníkůřízeni postupoval krajský úřad v souladu s ust, § 27
správního řádu, kdy práva účastníkařízení přiznal (kromě žadatele) i obci (Obec SynkovSlemeno), na jqímžúzemímá být zařízení provozováno (ust. § 14 odst.7 zákona o
odpadech).

Podaná žádost odpovídala požadavkůmvyhlášky Ministerstva životníhoprostředí

o

ě.

podrobnostech nakládání s odpady (dále jen ,,vyhláška") a krajský úřad
383/2001 Sb.,
oznámil v souladu s ust. § 47 správního řádu pod č.j. KUKHK-3O537lZPl2017lLel4 ze dne 6.
10. 2017 zahd1ení řízení.

Dne 17. 10.2017 doložil žadatel elektronicky krajskému úřadu (prostřednictvím datové
schránky) vyjádření Obce Synkov-Slemeno ze dne 16. 10, 2017 týkalícíse souhlasného
stanoviska s provozem zařízenía vzdání se práva účastina ústnímjednání, zaslání
písemností týkajících se ústníhojednání, 1akož i práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
před jeho vydáním.

Z důvodu zjištěnífaktického stavu zařízení provedl krajský úřad dne 20, 10.2017 v souladu s
ust. § 49 odst. 1 správního řádu ústníjednání spojené s místním šetřením v zařízení
žadatele.

V rámci místníhošetření, jehož průběh byl protokolárně a
úřad:

-

fotografick

y

zaznamenán krajský

ověřil stávající stav zařízení (manipulační plochy; volná kapacita; monitorovací
systém; vizuální kontrola v zařízení využívanýchodpadů; označenízařízení;
tech n cké vy bave n í zařízení; a d m n strativ ní zázemí zařízení)
ujasnil způsoby nakládání s přijatými druhy odpadů (příjem a nakládání s odpady
v zařízení)
ujasnil způsob vedení průběžnéevidence přijímaných odpadů a provozní deník
zařízeni
i

i

i

dohodl dobu platnosti uděleného souhlasu (do 31. 12. 2022)

Při místnímšetření nebyly shledány nedostatky, které by bránily povolení provozu zařízení a
krajský úřad následně přikročil k rozhodnutí ve věci.
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b) Podklady pro vydání rozhodnutí
Krajský úřad shromáždil následující materiály, které byly podkladem pro vydání rozhodnutí:

-

-

_

ŽáOost žadatele ze dne 4. 10.2017;
Fotokopie výplsu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové oddíl C, vložka 3393 pro obchodní firmu BERIMEX, s.r,o, se sídlem
Palackého 696, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, lČO: +at 51 611;
P|ná moc Žadatele ze dne 1, 4. 2017 ve prospěch Radka Sokola, Rybná nad Zdobnicí
78, PsČ 517 55, tČo: oe+ 89 854;
Fotokopie listin ujasňujících aktuální evidenčnístav nemovitostí, kterými je zařízení
tvořeno (kopie katastrální mapy, LV č.372 a 10001 k.ú. Slemeno u Rychnova nad
§;t""'Ů"rT]' ,,.,,n dokladujících právní vztah žadatele kzařízení (kopie katastrální
mapy; LV Č.372 a 10001 k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou; Dohoda oužívání
Území ze dne 3.2.2009 sepsaná mezi osobou žadatele a Obcí Synkov-Slemeno);

Fotokopie listin, kteqými žadatel dokladuje soulad předmětného zařizení

se stavebním zákonem (Změna rozhodnutí o změně využitíúzemívydaná Městským
Úřadem Rychnov nad Kněžnou č.j. ovŽP42o16l2}16-ch ze dne 3.'3.2017; Sdělání
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou č,j, OVŽP-9961t2o17-ch ze dne 29. 3.
2017; Stanovis}to Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou č.j. ovžp-26o32t2o17-ch
ze dne 8.9.2017);
Fotokopie listin, dokladujících soulad předmětného zařízení se zákonem
Č. 10012001 Sb,, o posuzování vlivů na životníprostředí a o změně něktených
souvisejících zákonŮ (zákon o posuzování vlivů na životníprostředí), ve znění
pozdějších předpisů (Sdělení krajského úřadu č.i.21078lZPl08 ze dne 29, 12.2008);
Fotokopie listin, dokladujících soulad předmětného zařízení se zákonem
Č.11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Stanovisko krajského úřadu č.j.21078lZPl08 ze dne 29.12.2008);
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č,j. KHSHK
28978l2017lHP.RKlZe ze dne 3. 10. 2017;
Vyjádření Obce Synkov-Slemeno ze dne 16. ,10. 2017, týkajícíse předmětného
zařízení;
Stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou č.j. ovŽP-21999t2O173693l2017-Kř ze dne 27, 7. 2017, které se týká monitoringu vod v předmětném
zařízení;
Poklady týkajícíseuhrazení správního poplatku (18. 10.2017);
Protokol z místníhošetřeníze dne 20, 10.2017:
Provozní řád zařízenízpracovaný Radkem Sokolem dne 21, 8, 2017 ve smyslu
přílohy č. 1 vyhlášky.

c) Důvody výroku rozhodnutí

Výrokovou částírozhodnutí byl žadateli udělen souhlas dle ust. § 14 odst. 1 zákona o
odpadech k provozování zařízení kvyužíváníodpadů na povrchu terénu a s jeho provozním
řádem. K udělení souhlasu krajský úřad přikročil z důvodu, že ze strany žadatele došlo
(v rámci Žádosti) k doloženínáležitostí požadovaných ust. § 1 odst. ,1 vyhlášky, včetně
návrhu provozního řádu vypracovaného dle přílohy č. 1 vyhlášky. V tomto provozním řádu
jsou mimo jiné popsány i způsoby nakládání s odpady v zařízeni, jakož i specifikován rozsah
odpadů, které mohou být do zařizení přijímány.

SouČasně s udělením výše uvedeného souhlasu krajský úřad na základé
ust. § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech stanovil i podmínku, na kterou je souhlas

vázán. V daném případě touto podmínkou je omezení platnosti uděleného souhlasu na dobu
urČitou, a to do 31. 12.2022. Při stanovení tohoto termínu krajský úřad vycházel zdata
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ěasového omezení uvedeného v žadatelem předloženém návrhu provozního řádu a závěrů
místního šetření. Krajský úřad toto časovéomezení považuje za dobu přiměřenou, a to
i vzhledem k možným změnám zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.
Krajský úřad upozorňuje, že s ohledem na ust. § 39 odst. 3 zákona o odpadech, má žadatel
povinnost zaslat krajskému úřadu údaje o provozu zařízení, a to do 15 dnů od zahájení,
ukončení,přerušení nebo obnovení činnosti provozu zařízení.

Rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí

a

opatření jiných správních orgánů, vydávaná

dle zvláštních právních předpisů, která se vztahují k uvedené činnosti,

Poučení
Protitomuto rozhodnutí má účastníkřízení právo se odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne

doručenítohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životníhoprostředí
prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství.
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z p. lng. Milan Leden
odborný referent na úseku odpadového hospodářství

Rozdělovník:
Účastníci řízeírí(DZ, DS):

BERIMEX, s,r.o. se sídlem Palackého 696, 516 01 Rychnov nad Kněžnou zastoupená
zmocněncem Radkem Sokolem, 517 55 Rybná nad Zdobnicí 78
Obec Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Dotóené orqánv státní sprá,vv (PS):
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

_Na vědomí (osobně,

DS):

C|ZP Hradec Králové - OOH (po NPM)
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životníhoprostředí - odpady
Příloha:
Schválený provozní řád (obdržížadate|)
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