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Praha: 14.1.2016 Dřevokomplex R+R, s.r.o. 

Choceradská 2749/23 

141 00 Praha 4 

 

Číslo jednací: 088512/2015/KUSK OŽP/Sk 

Spisová značka: SZ_088512/2015/KUSK/10 

Vyřizuje: Ing. Jiří Stehlík  l. 926               

Značka: OŽP/Sk 

 

R o z h o d n u t í 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 78 odst. 2 písm. a), §78 

odst.2 písm. x) a odst.6 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) po řízení, vedeném dle 

zákona o odpadech a zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní 

řád“), rozhodl dnešního dne na základě žádosti účastníka řízení dle §27 odst.1 písm. a) 

správního řádu společnosti Dřevokomplex R+R, s.r.o., se sídlem Choceradská 2749/23, Praha 

4, IČ: 267 45 160 

 

takto: 

 

podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech účastníkovi řízení dle §27 odst.1 správního řádu 

společnosti Dřevokomplex R+R, s.r.o., se sídlem Choceradská 2749/23, Praha 4, IČ: 267 

45 160 

 

a) v souladu s §39 odst. 12 zákona o odpadech, v platném znění Krajský úřad Středočeského 

kraje přidělil níže uvedenému zařízení identifikační číslo: CZS02047 

 

b)     u d ě l u j e  s o u h l a s 

 

k provozování stacionárního zařízení ke sběru, výkupu a úpravě (dotřiďování, štěpkování, 

drcení) odpadů a s jeho provozním řádem,  za níže uvedených podmínek: 

 

1. Tento souhlas platí pouze pro provozování stacionárního zařízení „Separační dvůr 

Libomyšl“ umístěného na pozemku parc.č.1/6 v k.ú. Libomyšl. Jedná se o způsob 

využívání odpadů uvedený v příloze č. 3 k zákonu o odpadech pod kódem R12 –  Úprava   

odpadů   před   využitím   některým ze způsobů uvedených   pod   označením R1 až   R11. 

 

2. Souhlas se týká odpadů zařazených dle Vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., kterou se vydává 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů ( Katalog odpadů ), v platném znění, a to následovně: 

 

a) Odpady přijímané do zařízení 

 

02 01 07 Odpady z lesnictví 

03 01 01 Odpadní kůra a korek 
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03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod  

číslem 03 01 04 

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

15 01 03 Dřevěné obaly  

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

 

3.  Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem. Tento provozní 

řád je opatřen kulatým razítkem Krajského úřadu Středočeského kraje a razítkem, ve 

kterém je uvedeno datum a číslo rozhodnutí. Ukončení provozu zařízení je provozovatel 

povinen oznámit nejpozději do 14 dnů od termínu, kdy k této skutečnosti dojde a to 

Krajskému úřadu Středočeského kraje. 

 

4.   Při provozování zařízení budou plněny a dodržovány požadavky na zařízení uvedené v §4 

až §8 vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 

 

5.  V případě, že bude vyčerpána roční kapacita zařízení tj. 900 tun přijatých odpadů, nebo 

nebude smluvně zajištěn odběr odpadů, nesmí být další odpad do zařízení přijat. 

 

6. U odpadů bude zajištěno přednostně využití, poté odstranění odpadů, převedením do 

vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst.3 zákona o odpadech, 

tzn. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění odpadu. Zařízení 

musí být provozováno na základě příslušného souhlasu uděleného dle zákona o odpadech. 

 

7. Příjmu odpadů do zařízení musí být vždy přítomna obsluha zařízení. 

 

8.  Zařízení bude provozováno pouze na pozemcích  k tomuto účelu určených a schválených 

dle stavebního zákona a na základě platné nájemní smlouvy. 

 

9. V případě, že dojde k jakékoliv změně oproti schválenému provoznímu řádu, bude tato 

skutečnost neodkladně oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství. 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

 

Dle ustanovení §14 odst.1 zákona o odpadech  lze provozovat zařízení na využívání, 

odstranění, sběr nebo výkup odpadů jen se souhlasem  příslušného kraje vydaného 

v přenesené  působnosti. 

  

Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán veřejné správy odpadového hospodářství, 

příslušný ve smyslu §78 odst.2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech obdržel dne 

24.6.2015 žádost  společnosti Dřevokomplex R+R, s.r.o., se sídlem Choceradská 2749/23, 

Praha 4, IČ: 267 45 160 ve věci vydání souhlasu  k provozování a provoznímu řádu 

stacionárního zařízení ke sběru, výkupu a úpravě (dotřiďování, štěpkování, drcení) „Separační 

dvůr Libomyšl“ umístěného na pozemku parc.č.1/6 v k.ú. Libomyšl. Jedná se o způsob 

využívání odpadů uvedený v příloze č. 3 k zákonu o odpadech pod kódem R12 – Úprava   

odpadů   před   využitím   některým   ze   způsobů   uvedených   pod   označením R1 až R11. 

 

Po obdržení žádosti správní orgán tuto žádost posoudil ve smyslu §78 odst. 3 zákona o 

odpadech a vzhledem k jejím nedostatkům, byl účastník řízení dne 23.7.2015 usnesením 

č.j.:100816/2015/KUSK OŽP/Sk vyzván k doplnění podkladů žádosti a dopracování 

provozního řádu a současně bylo správní řízení přerušeno. Důvodem bylo, že souběžně s výše 

uvedenou žádostí obdržel správní orgán identickou žádost se shodnými údaji včetně umístění 

budoucího zařízení pro jiný subjekt kdy z hlediska zákona o odpadech nelze vydat rozhodnutí 

souhlas dle §14 odst.1 zákona o odpadech pro dva subjekty a stejné zařízení na shodných 

pozemcích. Žadatel předložil vyjádření k vedenému správnímu řízení pro předmětné zařízení 

dne 12.8.2015. Byl vyřešen stav kolem umístění předmětného zařízení. 
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Po obdržení doplněné žádosti Krajský úřad Středočeského kraje dne 4.9.2015 dopisem 

č.j.:121392/2015/KUSK OŽP/Sk požádal o stanovisko k návrhu provozního řádu KHS 

Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Berouně, Politických vězňů 455, 

Beroun a zároveň usnesením č.j.:121394/2015/KUSK OŽP/Sk vyzval účastníka řízení 

k úhradě správního poplatku ve smyslu ustanovení §5 odst.1 a 2 zákona č.634/2004 Sb. a 

správní řízení přerušil. 

 

Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví  dle §75 písm. d) zákona o odpadech, vydal dne 

16.9.2015  pod č.j.:KHSSC 41930/2015 souhlasné stanovisko k obsahu předloženého návrhu 

provozního řádu zařízení.  

 

Od 1.1.2009 je v souladu s ustanovením §14 odst.7 zákona o odpadech účastníkem řízení o 

vydání  souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním 

řádem obec, na jejímž území má být zařízení provozováno.  

 

Vzhledem k výše uvedenému, byla dne 4.9.2015 usnesením č.j.121393/2015/KUSK OŽP/Sk 

obec Libomyšl, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice, IČ: 002 33 498 informována o probíhajícím 

správním řízení a dále byla, jako účastník řízení, vyzvána k vyjádření se k dané věci.  

 

Správní orgán neobdržel do dnešního dne od účastníka řízení dle §27 odst.3 správního řádu – 

obce Libomyšl, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice, IČ: 002 33 498 žádné vyjádření či 

stanovisko k probíhajícímu správnímu řízení ve výše uvedené věci. Tuto skutečnost správní 

orgán vyhodnotil, tak že Obec Libomyšl s provozováním odpadového zařízení souhlasí. 

Správní orgán následně posoudil předloženou žádost ve smyslu §78 odst. 3 zákona o 

odpadech a vzhledem k nedostatkům podání byl následně účastník řízení dne 1.10.2015 

usnesením č.j.:132833/2015/KUSK OŽP/Sk vyzván k doplnění podkladů žádosti a 

k dopracování provozního řádu, současně bylo správní řízení přerušeno.  

 

Žadatel své podání následně doplnil dne 4.1.2016 a to již v požadovaném rozsahu včetně 

umístění předmětného zařízení a specifikace prováděných činností. 

 

Správní orgán posoudil takto doplněnou žádost ve smyslu §78 odst. 3 zákona o odpadech a 

shledal ji v souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů. 

 

Správní poplatek dle zákona č.634/2004 Sb. byl žadatelem uhrazen. 

 

Spolu se žádostí a návrhem provozního řádu byly předloženy následující doklady: 

 Kopie výpisu ze Živnostenského rejstříku. 

 Výpis z obchodního rejstříku. 

 Nájemní smlouva. 

 Kopie sdělení č.j.:STAV/639/2015-2 ze dne 4.3.2015 vydaný odborem správním, 

Městského úřadu Zdice – k využití předmětného pozemku. 

 

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem, bylo rozhodnuto tak jak je uvedeno ve 

výroku tohoto rozhodnutí. 

  

Tento souhlas nenahrazuje jiná rozhodnutí vydaná na úseku tvorby a ochrany životního 

prostředí a může být zrušen nebo změněn na základě ustanovení §78 odst.4 zákona o 

odpadech. 

 

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 oznámení  odvolání k Ministerstvu životního prostředí (odboru 

výkonu státní správy I). Odvolání se podává u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
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životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to buď prostřednictvím 

datové schránky nebo písemně.  

V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s 

právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne 

následujícího po dni doručení.  

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. 

 

 

 

 

 

    

oprávněná úřední osoba 

         otisk úředního razítka                          Ing. Jiří Stehlík 

               odborný referent na úseku životního prostředí 

 

 

 

 

 

Příloha 

Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí obdrží: 

 

a) na doručenku: 

1)   účastník řízení dle §27 odst.1 správního řádu (vypraveno do ISDS) 

Dřevokomplex R+R, s.r.o., se sídlem Choceradská 2749/23, Praha 4 

2)   účastník řízení dle §27 odst.3 správního řádu (vypravení do ISDS) 

      obec Libomyšl, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice 

 

b) na vědomí po nabytí právní moci (bez přílohy): 

1)  Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště 

v Berouně, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun 

2)   MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 

3)   Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
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