
Krajski/ uÍad Královéhradeckého kraje

Marius Pedersen a.s.
Prriběžn á 1940/3
500 09 HRADEC KRÁLovÉ

Váš dopis ze dne I Vaše značka (č. j.)

23 .9.2009t-

odbor I oddě|ení
Životnílro prostŤedí a zemědělství
technické ochrany Životního prostŤedí

Město Vrchlabí
Zámek I
543 01 VRCHLABÍ

NaŠe značka (Č. j.)

1833212P12009N a-5

Vyrizuje I l inka le-mail
Bc. Aleš Vářď580
av ana@kr-kra I oveh rad ec ky. cz

Hradec Krá|ové
9.11.2009

znění pozdějších pŤedpisri
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RoZIďoDNUTÍ

Krajskf riŤad Královéhradeckého kraje' odbor Životního prostŤedí a zemědělství, jako
orgán veŤejné správy v oblasti odpadového hospodáŤství dle $ 78 odst. 2 písm. a) zákona
č. 1851200l Sb., o odpadech a o změně některych dalších zákon , ve zněni pozdějších
pŤedpisri (dále jen ,,,zákon o odpadech..), zákona č. 12912000 Sb., o krajích a zákona
č. 50012004 Sb., správní Ťád (dále jen správní Ťád), ve znění pozdějších pŤedpisri - obchodní
společnosti:

Marius Pedersen a.s.
Sídlo: Hradec Králové' PrťrběŽná |94Ol3' PSČ 500 09

IČ: 421 94 92O

pro provozovnu: ,,ZaÍízení ke sběru a zpracování autovrakŮ.o, Na Bělidle 1 463,
umístěnou na pozemku st. p. 3402 v k.lÍ. Vrchlabí

I .  udě lu ie  souh las
dle $ 14 odst. I zák. č. |8512001 Sb., o odpadech, Ve znéni pozdějších pŤedpisri

k provozování zaňízení ke sběru. vÝkupu. vvužívání a odstrařování odpad _ zpracování
autovrakri, Pfo odpady katalogovych čísel (dle PŤílohy č. 1 Vyhlášky 38l12001 Sb, kterou se
stanoví Katalog odpadri, pŤičemž nebezpečn;f odpad je označen symbolem ,,*..)l

l6 01 04* Autovraky
l6 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpečnych součástí

II. uděluie souhlas s provozním Ťádem zaŤízení
dle $ 14 odst. 1 zák. č. 18512001 Sb., o odpadech, Ve

k provozování zaÍízeni (povoleného bodem I. vyroku rozhodnutí):
,,Provozní Íád Sběr a zpracování autovrakti..' zpracovany

Metlick;im
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III. stanovuje podmínkv souhlasu k provozování zaňízení

1) PŤijímaÍ}y aulovrak bude pŤi pŤejímce umístěn do dílny pro demontáž a odstrařování
autovrak '

2) V dílně bude pŤed zahájením demontá e autovrakri zajištěno odčerpání a oddělené
shromažďování provozních kapalin

3) Zajistit ochranu Životního prostŤedí, tak aby nedošlo k ohroženi životního prostŤedí
4) Zničit identifikační číslo vybraného autovraku (VIN) zprisobem, ktery vyloučí

jakékoliv jeho opětovné pouŽití
5) Vyjmout a oddělit z autovrakri části a materiály obsahující olovo, rtut'' kadmium a

šestimocny chrom a využít nebo odstranit je samostatně
6) Skladovat arozebírat autovraky tak, aby bylo možno části opětovně pouŽít nebo

materiálově využít
7) Materiály a části autovrak v maximální míŤe opětovně pouŽít,využítnebo zatim

ričelem pŤedat jiné osobě (v;irobci, dovozci, pŤípadně jinému kvalifikovanému
zájemci k opětovnému pouŽití). NevyuŽitelny zbytek (podíl) nutno pŤedat
k odstranění oprávněné osobě.

IV. omezuie platnost tohoto povolení do 31. 12. 2014

V. tímto se ruší rozhodnutí č.i.:13894/ZPl2007A/a.5 ze dne 18.4.2008

odr ivodnění

Podáním ze dne 30. 9. 2009 požáda|a obchodní společnost Marius Pedersen a.S.' Krajsky
riŤad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostŤedí a zemědělství, jako pŤíslušny orgán
veŤejné správy v oblasti odpadového hospodáŤství dle ustanovení $ 78 odst. 2 písm. a) zákona
č. 18512001 Sb., o odpadech a o změně některych dalších zákonri ve zněni pozdějších
pŤedpisti, o udělení nového souhlasu k provozování zŤizení ,,Sběr a Zpracování autovrakti.. V
provozovně umístěné na pozemku parc. č. 3402 v k.ri. Vrchlabí. Jedná Se o stávaj ící
stacionární zaŤízení u kterého došlo pouze ke změně provozovatele.

PŤedmětné zaÍizení slouŽi ke sběru, vykupu a Zpracováni autovrakri Správní orgán pŤi
svém rozhodování pouŽil i podklady a doklady z minulého tízení z roku 2008.
Kapacita zaÍízeníje 100 tun autovrak zarok. ZaÍízeni bylo posouzeno podle zákona EIA jiŽ
v roce 2008.

Dále bylo doloŽeno souhlasné stanovisko Kraj ské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje' uzemní pracoviště Trutnov k provoznímu Ťádu zaŤízení ze dne 7.
l0.2009. Správní poplatek ve vyši 500,-Kč byl zaplacen dne 16. 10. 2009 na ričet Krajského
riŤadu Královéhradeckého kraj e.

Krajsky riŤad Královéhradeckého kraje, odbor Životního prostŤedí a zemědělství jako
pŤíslušny orgán státní správy dle ustanovení $ 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 1 8512001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších pŤedpisri a v souladu s ustanovením $ 49 odst. I zákona č.
50012004 Sb., správní Ťád, Ve znéní pozdějších pŤedpisri provedl místní šetŤení spojené S
ristním jednáním V roce 2008.

V prťrběhu Ťízení Kraj sky riŤad Královéhradeckého kraje posuzoval Žádost dle

$ 78 odst. 3 zák. č. I85l2001 Sb., o odpadech a o změně některych dalších zákon , ve znění
pozdějších pŤedpisri _ tj. zkoumal nakolik je Žadatel schopen dostát povinností, vyplyvajících
Ze zákona č. 18512001 Sb., o odpadech a o změně někter;ich dalších zákonri' Ve znění
pozdějších pŤedpis , a z prováděcích právních pŤedpisti na ťrseku odpadového hospodáŤství.



/

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 vzájertné dohodě s Žaďatelem.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle $ 8l odst. 1 a $ 83 odst. l správního Ťádu odvolat
do 15 dnti ode dne jeho doručení k Ministerstvu Životního prostŤedí ČR, a to podaním
uěiněn;im u Krajského riŤadu Královéhradeckého kraje.

technické ochrany Živ otního prostŤedí

PŤíloha: schváleny provozní Ťád

Dotčené orgány státní správy: KHS Královéhradeckého kraje, ÚP Trutnov

Na vědomí: ČIŽP Hradec Králové _ ooH (po nabytí právní moci)

IrÍd. Petr UhlíŤ
vedoucí oddělení


