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RoZIďoDNUTÍ
Krajskf riŤadKrálovéhradeckého
kraje' odbor ŽivotníhoprostŤedí
a zemědělství,jako
orgán veŤejnésprávy v oblasti odpadovéhohospodáŤstvídle $ 78 odst. 2 písm. a) zákona
č. 1851200l Sb., o odpadech a o změně některych dalšíchzákon , ve zněni pozdějších
pŤedpisri(dále jen ,,,zákon o odpadech..), zákona č. 12912000 Sb., o krajích a zákona
č. 50012004Sb., správníŤád(dále jen správníŤád),ve znění pozdějšíchpŤedpisri- obchodní
společnosti:

Marius Pedersena.s.

Sídlo:HradecKrálové'PrťrběŽná
|94Ol3'PSČ50009
IČ:42194 92O
proprovozovnu:,,ZaÍízení
ke sběru a zpracováníautovrakŮ.o,Na Bělidle 1 463,
umístěnou na pozemku st. p. 3402v k.lÍ.Vrchlabí
souhlas
I. uděluie
pŤedpisri
dle $ 14 odst. I zák. č. |8512001Sb., o odpadech,Ve znénipozdějších
_
provozování
zaňízení
ke sběru.vÝkupu.vvužívání
a odstrařováníodpad zpracování
k
č.1 Vyhlášky38l12001Sb, kterouse
autovrakri,Pfo odpadykatalogovychčísel(dlePŤílohy
nebezpečn;f
odpadje označen
symbolem,,*..)l
stanovíKatalogodpadri,pŤičemž
l6 01 04*Autovraky
kapalina jinych nebezpečnych
součástí
l6 01 06 Autovrakyzbavené
II. uděluie souhlas s provozním Ťádem zaŤízení
dle $ 14 odst. 1 zák. č. 18512001Sb., o odpadech,Ve znění pozdějšíchpŤedpisri
k provozovánízaÍízeni(povolenéhobodem I. vyroku rozhodnutí):
,,Provozní Íád Sběr a zpracování autovrakti..' zpracovany 23. 9. 2009 Ing. Pavlem
Metlick;im

124s l s00 i)li | }.itadecKrá|orti
Pívtlv*rsk*
netrněsti
3:!6
4$íjB17 111 | fax:4s5 {}1;z
tt*|.'
c -nri:rii . uostit(Qk r*k raIovehl'*tlutky. cz
ki-ktaicve hrad*ckv ct
lvlo,'r,,v.

III. stanovuje podmínkv souhlasu k provozovánízaňízení
1) PŤijímaÍ}y
aulovrak bude pŤi pŤejímceumístěndo dílny pro demontáža odstrařování
'
autovrak
2) V dílně bude pŤed zahájením demontá e autovrakri zajištěno odčerpánía oddělené
shromažďováníprovozníchkapalin
3) Zajistit ochranu ŽivotníhoprostŤedí,
tak aby nedošlok ohroženi životníhoprostŤedí
4) Zničit identifikačníčíslovybranéhoautovraku (VIN) zprisobem,ktery vyloučí
jakékolivjeho opětovnépouŽití
5) Vyjmout a oddělit z autovrakri částia materiály obsahujícíolovo, rtut''kadmium a
šestimocnychrom a využítnebo odstranitje samostatně
6) Skladovat arozebíratautovrakytak, aby bylo možnočástiopětovněpouŽítnebo
materiálověvyužít
7) Materiály a částiautovrak v maximálnímíŤeopětovněpouŽít,využítnebozatim
jinémukvalifikovanému
ričelempŤedatjiné osobě (v;irobci,dovozci, pŤípadně
zájemci k opětovnémupouŽití).NevyuŽitelny zbytek (podíl)nutno pŤedat
k odstraněníoprávněnéosobě.
IV. omezuie platnost tohoto povolení do 31. 12. 2014

V. tímtose rušírozhodnutíč.i.:13894/ZPl2007A/a.5
ze dne 18.4.2008
odrivodnění
Podánímze dne 30. 9. 2009 požáda|aobchodníspolečnostMarius Pedersena.S.'Krajsky
riŤadKrálovéhradeckého
kraje, odbor životníhoprostŤedí
a zemědělství,jako pŤíslušny
orgán
veŤejné
správy v oblasti odpadovéhohospodáŤství
dle ustanovení$ 78 odst. 2 písm.a) zákona
č. 18512001Sb., o odpadech a o změně některych dalšíchzákonri ve zněni pozdějších
pŤedpisti,o udělenínovéhosouhlasu k provozovánízŤizení,,Sběr a Zpracováníautovrakti..V
provozovně umístěnéna pozemku parc. č. 3402 v k.ri. Vrchlabí. Jedná Se o stávající
stacionárnízaŤízení
u kteréhodošlopouze ke změně provozovatele.
PŤedmětnézaÍizeníslouŽi ke sběru,vykupu a Zpracováni autovrakri Správní orgán pŤi
svémrozhodovánípouŽil i podklady a doklady z minuléhotízeníz roku 2008.
Kapacita zaÍízeníje100 tun autovrak zarok. ZaÍízenibylo posouzeno podle zákona EIA jiŽ
v roce2008.
Dále
bylo
doloŽeno souhlasné stanovisko Kraj ské hygienické stanice
Královéhradeckéhokraje' uzemní pracovištěTrutnov k provoznímu ŤáduzaŤízeníze dne 7.
l0.2009. Správnípoplatek ve vyši 500,-Kčbyl zaplacendne 16. 10. 2009 na ričetKrajského
riŤaduKrálovéhradeckéhokraje.
Krajsky riŤadKrálovéhradeckéhokraje, odbor Životního prostŤedía zemědělstvíjako
pŤíslušny
orgán státnísprávy dle ustanovení$ 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 18512001Sb., o
odpadech,ve znění pozdějšíchpŤedpisria v souladu s ustanovením$ 49 odst. I zákona č.
50012004Sb., správní Ťád, Ve znénípozdějšíchpŤedpisriprovedl místníšetŤení
spojenéS
ristnímjednánímV roce 2008.
V prťrběhu Ťízení Kraj sky riŤad Královéhradeckého kraje posuzoval Žádost dle
$ 78 odst. 3 zák. č. I85l2001 Sb., o odpadecha o změně některych dalšíchzákon , ve znění
pozdějšíchpŤedpisri_ tj. zkoumal nakolik je Žadatelschopendostátpovinností,vyplyvajících
Ze zákona č. 18512001 Sb., o odpadech a o změně někter;ich dalších zákonri' Ve znění
pozdějšíchpŤedpis, a z prováděcíchprávníchpŤedpistina ťrsekuodpadovéhohospodáŤství.

/

Žadate| splnil pŤedpoklady pro udělení souhlasu k provozování zaŤízeni, dané
legislativou na riseku odpadového hospodaŤství,proto bylo rozhodnuto tak, jak je vyše
uvedeno. Podmíilky lusdené ve vyroku tohoto rozhodnutí jsou stanoveny tak, aby byla
zajištěna ochraná dfaví a Životního prostŤedí.Doba platnosti rozhodnutí byla stanovena do
3|, 12.20|4 a to po vzájertnédohodě s Žaďatelem.

Poučenío odvolání:
Proti tomutorozhodnutíse lze podle $ 8l odst. 1 a $ 83 odst. l správníhoŤáduodvolat
do 15 dnti ode dne jeho doručeník MinisterstvuŽivotníhoprostŤedí
ČR, a to podaním
uěiněn;imu KrajskéhoriŤaduKrálovéhradeckého
kraje.

IrÍd.PetrUhlíŤ
vedoucíoddělení
technickéochrany Živ otníhoprostŤedí

PŤíloha:
schválenyprovozníŤád
kraje,ÚP Trutnov
Dotčené
orgány státnísprávy:KHS Královéhradeckého
Na vědomí:ČIŽPHradecKrálové_ ooH (po nabytíprávnímoci)

