dle rozdělovníku

Praha:

12.1.2018

Číslo jednací:

185465/2016/KUSK OŽP/Kou

Spisová značka: SZ_185465/2016/KUSK/10
Vyřizuje:

Ing. Šárka Koudelová , linka 806

Značka:

OŽP/Kou

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
veřejné správy odpadového hospodářství, příslušný ve smyslu § 71 písm. j), § 78 odst. 2 písm.
a) a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
v platném znění (dále jen zákon o odpadech), po provedeném správním řízení podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

účastníku řízení dle § 27 odst.1 správního řádu,

fyzické osoby oprávněné k podnikání, paní
Adriáně Borovičkové,
se sídlem 289 13 Hořátev 242,
IČ 67755046,
a) podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech
uděluje

souhlas

k provozování a provoznímu řádu zařízení k využívání odpadů (R3)„Kompostárny Hořátev“.
Provozovna se nachází v k.ú. Hořátev, na parc.č. 10/29, 10/30, 10/32, 10/35, 10/79, 488/10,
488/12, 1255/5, 1255/6, 1255/7 a 1255/8 .
Zařízení má předěleno identifikační číslo: CZS00300.
Předmětem souhlasu jsou činnosti uvedené v odsouhlaseném provozním řádu, který tvoří
nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Jedná se o využívání níže uvedených odpadů.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 111

fax: 257 280 170

koudelovas@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Odpady jsou v zařízení využívány při výrobě kompostu - ve smyslu přílohy č. 3 (způsoby
využívání odpadů) k zákonu o odpadech, se jedná o činnost označenou kódem R 3získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně
kompostování a dalších biologických procesů), před zahájením této činnosti jsou některé
odpady upraveny štěpkováním – kód R 12 – úprava odpadů před využitím některým ze
způsobů uvedených pod označením R 1 až R 11.
Výše uvedený souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Do zařízení budou přijímány tyto druhy odpadů:
Kat.č. odpadu

Název odpadu podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.)

02 01 01

Kaly z praní a čištění

02 01 03

Odpad rostlinných pletiv

02 01 07

Odpady z lesnictví

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 01

Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

Odpady z destilace lihovin

02 07 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod
číslem 03 01 04

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08

Odpady z třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně
a povrchové vrstvy z mechanického třídění

03 03 11

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03
03 10
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04 01 07

Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich
vzniku

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 20

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem
04 02 19

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

15 01 01

Papírové a lepenkové odpady

15 01 03

Dřevěné obaly

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

17 02 01

Dřevo

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

19 06 03

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného
odpadu

19 08 01

Shrabky z česlí

19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod
číslem 19 08 11

19 08 14

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových vod neuvedené pod číslem 19 08
13

19 09 01

Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 02

Kaly z čiření vody

19 09 03

Kaly z dekarbonizace

19 12 01

Papír a lepenka

19 12 07

Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 02

Odpad z tržišť

20 03 04

Kal ze septiků a žump

20 03 07

Objemný odpad
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2. Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem. Tento provozní
řád je ověřen krajským úřadem, tj. opatřen kulatým razítkem Krajského úřadu
Středočeského kraje a razítkem, ve kterém je uvedeno datum a číslo rozhodnutí, kterým
byl schválen provoz a provozní řád předmětného zařízení.
3. Příjmu odpadu do zařízení musí být vždy přítomna obsluha zařízení.
4. Odpady vznikající při provozu zařízení budou shromažďovány za podmínek splňujících
požadavky vyplývající z § 5 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění.
5. Veškerá činnost spojená

s nakládáním s odpady bude prováděna jen v místech a

objektech k tomu určených a schválených dle platných právních předpisů.
6. Odpady přijímané do zařízení budou, kromě odpadního dřeva, soustřeďovány pouze na
ploše bývalého silážního žlabu.
7. V případě nezajištění odbytu vyrobeného kompostu, bude příjem odpadů do zařízení
zastaven.
8. Pro účely evidence bude žadatel požívat identifikační číslo zařízení přidělené Krajským
úřadem Středočeského kraje CZS00300.
9. V případě, že dojde k jakékoliv změně oproti schválenému provoznímu řádu, bude
skutečnost neodkladně oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství.
Upozorňujeme, že provozovatel zařízení je povinen oznámit zahájení,
ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti prostřednictvím ISPOP vždy do 15 dnů
od termínu, kdy k této skutečnosti dojde.

b)

Podle § 78 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech
ruší

rozhodnutí ve věci udělení souhlasu k provozování a provoznímu řádu zařízení ke sběru a
výkupu odpadů č.j. 187525/2008/KUSK OŽP/Ko vydané dne 15.10.2009 (které bude
nahrazeno tímto pravomocným rozhodnutím).
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Odůvodnění

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel
pod č.j. 185465/2016/KUSK

žádost fyzické osoby oprávněné k podnikání paní Adriány

Borovičkové, se sídlem 289 13 Hořátev 242, IČ 67755046, zastoupené na základě plné moci
Agenturou ValFia, s.r.o. se sídlem Rudé armády 646/47, Rousínovec, 683 01 Rousínov, o
vydání souhlasu k novému provoznímu řádu „Zařízení k využívání odpadů (R3), skupina BKompostárna Hořátev“.

Provozovna se nachází v k.ú. Hořátev, na parc.č. 10/29, 10/30,

10/32, 10/35, 10/79, 488/10, 488/12, 1255/5, 1255/6, 1255/7 a

1255/8.

Zařízení má

předěleno identifikační číslo CZS00300. Podání bylo doplněno 7.2.2017.
Protože žádost, kterou paní Adriána Borovičková, zastoupená Agenturou ValFia, s.r.o.
předložila, nebyla zcela v souladu s požadavky uvedenými v zákoně o odpadech a jeho
prováděcích předpisech, přerušil Krajský úřad Středočeského kraje usnesením
027347/2017/KUSK OŽP/Kou ze dne 17.2.2017

řízení a vyzval účastníka

č.j.

k doplnění

žádosti. Paní Adriána Borovičková, zastoupená Agenturou ValFia, s.r.o., podání postupně
v požadovaném smyslu doplnila. Z důvodu jednání se stavebním úřadem bylo v

rámci

správního řízení opětovně požádáno o prodloužení termínu k doplnění podání.

Těmto

žádostem bylo vyhověno

a nový termín k doplnění byl stanoven usnesením dne 5.5.2017

pod č.j. 060072/2017/KUSK OŽP/Kou a dne 10.7.2017 pod č.j. 085478/2017/KUSK
OŽP/Kou. Poslední doplnění podání obdržel krajský úřad dne 21.12.2017

pod č.j.

154534/2017/KUSK OŽP/Kou. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem
v Praze, územní pracoviště v Nymburku,

vydala dne 13.12.2016 pod zn. S-KHSSC

52720/2016 souhlasné stanovisko. Správní poplatek byl zaplacen dne 28.2.2017.
Odbor výstavby MěÚ Nymburk vydal dne 8.9.2008 pod

č.j. 110/56954/2008

sdělení

k udržovacím pracím na stávající silážní jámě, opravě stávajících zpevněných ploch a
komunikací na pozemku p.p. 482/d2, 1134/2, 488, 1255 v k.ú. Hořátev. Dále tento odbor
vydal dne 16.9.2008 pod č.j. 110/58653/2008 územní souhlas k provedení zpevněné plochy
na pozemku 488/5 a 10/18 v k.ú. Hořátev, podmíněný podáním žádosti o stavební povolení
do 12 měsíců ode dne jeho vydání.
V rámci správního řízení byly také doloženy nájemní smlouvy se Zemědělskou společností
Písková Lhota a.s. a obcí Hořátev.
Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody, které by bránily vydání souhlasu
k provozování dotčeného zařízení, bylo po provedeném správním řízení rozhodnuto tak, jak je
ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Tento souhlas může být odejmut nebo změněn na základě ustanovení § 78 odst.4
zákona o odpadech.
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Spolu se žádostí a návrhem provozního řádu byly předloženy následující doklady:


Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,
územní pracoviště v Nymburku, ze dne 13.12.2016, zn. S S-KHSSC 52720/2016,



kolaudační souhlas, vydaný Odborem výstavby a územního plánování MěÚ Votice,
dne 15.12.2014, č.j. 29120/2014/VÝST-Pe,



nájemní smlouva s obcí Hořátev ze dne 1.8.2015,



smlouva o nájmu pozemků se Zemědělskou společností Písková Lhota a.s. ze dne
1.9.2008,



výpis z veřejné části živnostenského rejstříku k 21.2.2017,



doklad o zaplacení správního poplatku.
Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu podat ve
lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru
výkonu státní správy I, pracoviště Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, a to
prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství.
V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů
písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Nepodá – li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové
schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení.
V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího
po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument
připraven k vyzvednutí. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek.
Otisk úředního razítka
Ing. Šárka Koudelová
odborný referent životního prostředí
oprávněná úřední osoba
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Příloha: Provozní řád zařízení k využívání odpadů – Kompostárna Hořátev

Na doručenku obdrží:
Účastník řízení dle § 27 odst.1a) správního řádu: Adriána Borovičková
se sídlem 289 13 Hořátev 242
Zástupce účastníka řízení: Agentura ValFia, s.r.o.
adresa pro doručení: Rudé Armády 646/47, 683 01 Rousínov, Rousínovec, do DS

Na vědomí:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,
územní pracoviště v Nymburku
adresa pro doručení: Palackého třída 1484/52, 288 02 Nymburk , do DS
(bez přílohy, po nabytí právní moci)
MěÚ Nymburk, odbor ŽP
adresa pro doručení: Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk, do DS
(bez přílohy, po nabytí právní moci)

