Praha:

22.7.2016

Ripkov Trade s.r.o.

Číslo jednací:

029196/2016/KUSK OŽP/Sk Staré náměstí 14/8

Spisová značka: SZ_029196/2016/KUSK/10
Vyřizuje:

Ing. Jiří Stehlík l. 926

Značka:

OŽP/Sk

161 00 Praha 6

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 78 odst. 2 písm. a) a 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, rozhodl dnešního dne na základě
žádosti společnosti Ripkov Trade s.r.o., se sídlem Staré náměstí 14/8, Praha 6, IČ: 271 51 654
takto:
účastníkovi řízení dle §27 odst.1 správního společnosti Ripkov Trade s.r.o., se sídlem Staré
náměstí 14/8, Praha 6, IČ: 271 51 654
a)

v souladu s §78 odst.2 písm. x) zákona o odpadech, v platném znění Krajský úřad
Středočeského kraje přidělil níže uvedenému zařízení identifikační číslo: CZS02169

b)

uděluje souhlas

podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozování a provoznímu řádu zařízení ke sběru,
výkupu a využívání odpadů za níže uvedených podmínek
1. Tento souhlas platí pouze pro provozování zařízení „Ripkov Trade s.r.o. – Kamenný
Most“, které je umístěno na pozemku 104/150 dle KN v k.ú. Kamenný Most.
2. Souhlas se týká odpadů zařazených dle Vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů,
v platném znění, v platném znění:
Do zařízení je možné přijímat dále uvedené odpady:
12 01 01
12 01 03
12 01 21
16 01 17
16 01 18
16 01 22
16 02 14
16 02 16
17 04 01
17 04 02

Piliny a třísky železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
Železné kovy
Neželezné kovy
Součástky jinak blíže neurčené
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
Měď, bronz, mosaz
Hliník
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17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19 12 02
19 12 03
19 12 12
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Olovo
Zinek
Železo a ocel
Cín
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Železné kovy
Neželezné kovy
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené
pod číslem 19 12 11

3. Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem, upřesněným
požadavky uvedenými v podmínkách tohoto rozhodnutí. Tento provozní řád je opatřen
kulatým razítkem Krajského úřadu Středočeského kraje a razítkem, ve kterém je uvedeno
datum a číslo rozhodnutí.
4. Za veškeré nakládání s odpady v zařízení, stejně jako za plnění povinností pro provoz
zařízení daných zákonem o odpadech, jeho prováděcími předpisy i tímto rozhodnutím a
jím schváleným provozním řádem, má odpovědnost provozovatel zařízení.
5. Při příjmu odpadu v zařízení bude vždy fyzicky přítomna obsluha zařízení.
6. Celkové množství odpadů přijímaných do zařízení nepřevýší kapacitu zařízení uvedenou
v provozním řádu. V případě dosažení tohoto množství bude další příjem odpadů zastaven.
7. Zařízení bude provozováno pouze na pozemcích k tomuto účelu určených a schválených
dle stavebního zákona a na základě platné nájemní smlouvy.
8. Dojde-li k jakékoliv změně oproti schválenému provoznímu řádu, bude tato skutečnost
neodkladně oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství.
9. Provozovatel zařízení je povinen oznámit nejpozději do 15 dnů od ukončení provozu
zařízení tuto skutečnost Krajskému úřadu Středočeského kraje. Stejnou povinnost má
provozovatel i v případě, kdy dojde k přerušení provozu zařízení na dobu delší než 60 dnů.

Odůvodnění
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
19.2.2016 žádost společnosti Ripkov Trade s.r.o., se sídlem Staré náměstí 14/8, Praha 6, IČ:
271 51 654 ve věci vydání souhlasu k provozování a provoznímu řádu stacionárního zařízení
ke sběru a výkupu a využívání odpadů, které je umístěno na pozemku 104/150 dle KN v k.ú.
Kamenný Most.
Po obdržení žádosti správní orgán dne 4.3.2016 dopisem č.j.:036640/2016/KUSK OŽP/Sk
požádal o stanovisko k návrhu provozního řádu KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze,
Územní pracoviště v Kladně, která jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví dle §75
písm. d) zákona o odpadech, vydala dne 23.3.2016 pod č.j.: KHSSC 11962/2016 souhlasné
stanovisko k obsahu provozního řádu zařízení.
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Zároveň správní orgán dne 4.3.2016 usnesením č.j.:036643/2016/KUSK OŽP/Sk vyzval
žadatele k uhrazení správního poplatku a do doby obdržení stanoviska KHS Středočeského
kraje správní řízení přerušil.
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 4.3.2016 usnesením č.j.036641/2016/KUSK OŽP/Sk
obec Kamenný Most, Kamenný Most 80, Kamenný Most, IČ: 006 63 956 informována o
probíhajícím správním řízení a dále byla, jako účastník řízení, vyzvána k vyjádření se k dané
věci.
Správnímu orgánu nebylo do dnešního dne doručeno žádné vyjádření účastníka řízení dle §27
odst.3 správního řádu – obce Kamenný Most, IČ: 006 63 956 k probíhajícímu správnímu
řízení. Tuto skutečnost krajský úřad vyhodnotil, že obec k provozování zařízení na jejím
území nemá námitek.
Správní orgán následně posoudil předloženou žádost ve smyslu §78 odst. 3 zákona o
odpadech a vzhledem k nedostatkům podání byl následně účastník řízení dne 12.4.2016
usnesením č.j.:058672/2016/KUSK OŽP/Sk vyzván k doplnění podkladů žádosti a
k dopracování provozního řádu, současně bylo správní řízení přerušeno.
Žadatel doplnil své podání dne 10.6.2016. Správní orgán posoudil takto doplněnou žádost ve
smyslu §78 odst. 3 zákona o odpadech a vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům podání byl
následně účastník řízení dne 17.6.2016 č.j.:090264/2016/KUSK OŽP/Sk vyzván k doplnění
podkladů žádosti a k dopracování provozního řádu.
Po konzultaci bylo dne 20.7.2016 žadatelem opakovaně doplněno.
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 z OR.
Rozhodnutí
stavebního
úřadu,
MěÚ
Velvary,
vydaného
pod
č.j.:
Výst/50582/16/VÝST, ze dne 21.4.2016 povolení změny užívání stavby – sběr a
výkup kovového odpadu.
Smlouva s kolektivním systémem REMA Systém, a.s..
Kopie nájemní smlouvy.

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.
Upozorňujeme, že provozovatel zařízení je povinen oznámit zahájení, ukončení,
přerušení nebo obnovu činnosti vždy do 15 dnů, kdy k této skutečnosti dojde.
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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
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
Ing. Jiří Stehlík
odborný referent na úseku životního prostředí

otisk úředního razítka

Příloha
Provozní řád zařízení k nakládání s odpady

Toto rozhodnutí obdrží:
a) na doručenku:
1) účastník řízení dle §27 odst.1 správního řádu
Ripkov Trade s.r.o., Staré náměstí 14/8, Praha 6
2) účastník řízení dle §27 odst.3 správního řádu
Obec Kamenný Most, č.p.80, 273 26 Kamenný Most
b) na vědomí po nabytí právní moci (bez přílohy):
1) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v
Kladně, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno
2) MěÚ Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný
3) MěÚ Velvary, stavební úřad, Náměstí krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
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