Praha:

6.10.2020

WEEE, a.s.

Číslo jednací:

082356/2020/KUSK OŽP/Sk Marie Cibulkové 404/25

Spisová značka: SZ_082356/2020/KUSK/8
Vyřizuje:

Ing. Jiří Stehlík l. 926

Značka:

OŽP/Sk

140 00 Praha 4

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 odst. 6
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále i jen „zákon o odpadech“) po řízení, vedeném dle zákona o odpadech a zákona
č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále i jen „správní řád“), rozhodl dnešního dne
na základě žádosti společnosti WEEE, a.s., se sídlem Marie Cibulkové 404/25, Praha 4,
IČO:601 12 221
takto:
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: CZS02145
B)

uděluje souhlas

podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech účastníkovi řízení dle §27 odst.1 správního řádu
společnosti WEEE, a.s., se sídlem Marie Cibulkové 404/25, Praha 4, IČO:601 12 221
k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu a využívání (dotřiďování, mechanické dělení)
odpadů a s jeho provozním řádem, za níže uvedených podmínek:
1. Tento souhlas platí pouze pro provozování zařízení ke sběru nebo výkupu a využívání
odpadů (dotřiďování, mechanické dělení) (identifikační číslo: CZS02145) provozované
účastníkem řízení na adrese Politických vězňů 1337, Slaný na parcelách č. st. 3291, 3292
a 3296/2 a dále pozemky par.č. 1364/36 a 2487 a to včetně staveb na nich se
nacházejících v k.ú. Slaný. Jedná se o způsob využívání odpadů uvedený v příloze č. 3 k
zákonu o odpadech pod kódem R12 – Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů
uvedených pod označením R1 až R11.
2. Souhlas se týká odpadů zařazených dle Vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů,
v platném znění, v platném znění:
a) odpady přijímané do zařízení
04 02 09
07 02 13
08 03 18
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
16 01 19
16 01 22

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
Plastový odpad
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Plasty
Součástky jinak blíže neurčené
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16 06 04
16 06 05
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
19 12 04
19 12 12
20 01 01
20 01 02
20 01 34
20 01 39
20 01 40
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Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
Jiné baterie a akumulátory
Dřevo
Sklo
Plasty
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Plasty a kaučuk
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené
pod číslem 19 12 11
Papír a lepenka
Sklo
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
Plasty
Kovy

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.
4. V případě, že bude vyčerpána okamžitá kapacita zařízení tj. 500 tun/odpadů, nebo roční
kapacita 2000 tun přijatých odpadů, nesmí být další odpad do zařízení přijat.
5. Příjmu odpadů do zařízení musí být vždy přítomna obsluha zařízení.
6. Jiné odpady, než výše uvedené není dovoleno do zařízení přijímat ani je zde
shromažďovat.
7. Zařízení bude provozováno pouze v objektech k tomuto účelu určených a schválených dle
stavebního zákona.
8. 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.
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.
C)

uděluje souhlas

podle § 18 odst. 2 zákona o odpadech k upuštění od třídění, odděleného shromažďování a
soustřeďování odpadů přijímaných do zařízení za níže uvedených podmínek:
1. Tento souhlas platí pouze pro provozování zařízení ke sběru nebo výkupu a využívání
odpadů (dotřiďování, mechanické dělení) (identifikační číslo: CZS02145) provozované
účastníkem řízení na adrese Politických vězňů 1337, Slaný na parcelách č. st. 3291, 3292
a 3296/2 a dále pozemky par.č. 1364/36 a 2487 a to včetně staveb na nich se
nacházejících v k.ú. Slaný.
2. Souhlas se týká odpadů zařazených dle Vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů,
v platném znění, v platném znění:
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I. skupina společně shromažďovaných odpadů předávaných oprávněné osobě k využití:
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
19 12 01
Papír a lepenka
20 01 01
Papír a lepenka
odpad vzniklý z netřídění
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
II. skupina společně shromažďovaných odpadů předávaných oprávněné osobě k využití:
15 01 07
Skleněné obaly
17 02 02
Sklo
19 12 05
Sklo
odpad vzniklý z netřídění
19 12 05
Sklo
III. skupina společně shromažďovaných odpadů předávaných oprávněné osobě k využití:
19 12 02
Železné kovy
17 04 05
Železo a ocel
odpad vzniklý z netřídění
17 04 05
Železo a ocel
IV. skupina společně shromažďovaných odpadů předávaných oprávněné osobě k využití:
19 12 07
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
17 02 01
Dřevo
odpad vzniklý z netřídění
19 12 07
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
D)
v souladu s §78 odst.2 písm. x) zákona o odpadech, v platném znění Krajský úřad
Středočeského kraje přidělil níže uvedenému zařízení identifikační číslo: CZS02710
E)

uděluje souhlas

podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech účastníkovi řízení dle §27 odst.1 správního řádu
společnosti WEEE, a.s., se sídlem Marie Cibulkové 404/25, Praha 4, IČO:601 12 221
k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu a zpracování elektroodpadů a s jeho provozním
řádem, za níže uvedených podmínek:
1. Tento souhlas platí pouze pro provozování zařízení ke sběru nebo výkupu a zpracování
elektroodpadů (identifikační číslo: CZS02710) provozované účastníkem řízení na adrese
Politických vězňů 1337, Slaný na parcelách č. st. 3291, 3292 a 3296/2 a dále pozemky
par.č. 1364/36 a 2487 a to včetně staveb na nich se nacházejících v k.ú. Slaný. Předmětné
zařízení je umístěno v objektu SO 03. Jedná se o způsob využívání odpadů uvedený v
příloze č. 3 k zákonu o odpadech pod kódem R12 – Předúprava odpadů k aplikaci
některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11.
2. Souhlas se týká odpadů zařazených dle Vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů,
v platném znění, v platném znění:
b) odpady přijímané do zařízení – zpracování elektroodpadů
16 02 14
16 02 16

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
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Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01
23 a 20 01 35

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.
4. V případě, že bude vyčerpána okamžitá kapacita zařízení tj. 500 tun/odpadů, nebo roční
kapacita 6000 tun přijatých odpadů, nesmí být další odpad do zařízení přijat.
5. Příjmu odpadů do zařízení musí být vždy přítomna obsluha zařízení.
6. Jiné odpady, než výše uvedené není dovoleno do zařízení přijímat ani je zde
shromažďovat.
7. Zařízení bude provozováno pouze v objektech k tomuto účelu určených a schválených dle
stavebního zákona.
8. 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.
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.

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
15.6.2020 žádost společnosti WEEE, a.s., se sídlem Marie Cibulkové 404/25, Praha 4, IČO:
601 12 221 o vydání souhlasu k provozování stacionárního zařízení ke sběru, výkupu a
úpravě odpadů a ke sběru, výkupu a využívání elektroodpadů nacházejícího se na adrese
Politických vězňů 1337, Slaný na parcelách č. st. 3291, 3292 a 3296/2 a dále pozemky par.č.
1364/36 a 2487 a to včetně staveb na nich se nacházejících v k.ú. Slaný dle § 14 odst. 1
zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále i
jen „zákon o odpadech“) a s jeho provozním řádem. Jedná se o způsob využívání odpadů
uvedený v příloze č. 3 k zákonu o odpadech pod kódem R12 – Předúprava odpadů k aplikaci
některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11. Po doplnění žádosti ze dne
29.8.2020 byla součástí výše uvedené žádosti i žádost k upuštění od třídění, odděleného
shromažďování a soustřeďování odpadů podle § 18 odst. 2 zákona o odpadech, pro toto
zařízení.
Po obdržení žádosti Krajský úřad Středočeského kraje posoudil předloženou žádost ve smyslu
§78 odst. 3 zákona o odpadech a vzhledem k nedostatkům podání byl účastník řízení
usnesením č.j.:084389/2020/KUSK OŽP/Sk ze dne 22.6.2020 vyzván k doplnění žádosti a
k dopracování provozního řádu, současně bylo správní řízení přerušeno.
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.
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Vzhledem k výše uvedenému, bylo dne 22.6.2020 usnesením č.j.084388/2020/KUSK OŽP/Sk
město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný, IČ: 002 34 877 informováno o probíhajícím správním
řízení a dále bylo, jako účastník řízení, vyzváno k vyjádření se k dané věci.
Správní orgán obdržel od účastníka řízení dle §27 odst.3 správního řádu – Města Slaný,
Velvarská 136/1, Slaný, IČ: 002 34 877 do dnešního dne neobdržel žádné stanovisko nebo
vyjádření k probíhajícímu správnímu řízení. Správní orgán tuto skutečnost bere na vědomí.
Dne 21.8.2020 bylo ze strany žadatele doplněno podání ve výše uvedené věci a zároveň
žadatel požádal o prodloužení lhůty k doplnění z důvodu trvajícího jednání s Krajskou
hygienickou stanicí Středočeského kraje.
Správní orgán žádosti vyhověl a lhůtu k doplnění podání usnesením č.j. 117451/2020/KUSK
OŽP/Sk ze dne 26.8.2020 prodloužil. Nová lhůta k doplnění byla stanovena na 30.9.2020.
Dne 29.9.2020 bylo ze strany žadatele doplněno podání ve výše uvedené věci.
Správní orgán posoudil předloženou 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 podklady:









Kopie výpisu z OR.
Kopie výpisu ze ŽR.
Vyrozumění o vkladu do katastru nemovitostí.
Kopie souhlasného vyjádření KHS Středočeského kraje, zn. KHSSC 43503/2020 ze
dne 21.9.2020
Kopie rozhodnutí povolení změny užívání stavby vydaného MěÚ ve Slaném,
stavebním úřadem ze dne 5.11.2008, čj.005123/08/SÚ/H – Zařízení k využívání,
sběru a výkupu odpadů (kovů).
Kopie vyjádření vydaného MěÚ ve Slaném, stavebním úřadem ze dne 17.9.2018, čj.
MUSLANY/42867/2018/SÚ – zajištění likvidace elektrozařízení.
Kopie vyjádření vydaného MěÚ ve Slaném, stavebním úřadem ze dne 29.9.2020, čj.
MUSLANY/45922/2020/SÚ – zajištění likvidace elektrozařízení.
Kopie smlouvy s kolektivním systémem REMA Systém, a.s..

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem, bylo rozhodnuto tak jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.
Tento souhlas může být odejmut 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
prostřednictvím systému ISPOP.

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
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výkonu státní správy I, pracoviště Praha, 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.

oprávněná úřední osoba
Ing. Jiří Stehlík
odborný referent na úseku životního prostředí
Příloha
Provozní řád zařízení.

Toto rozhodnutí obdrží:
a) na doručenku:
1) účastník řízení dle §27 odst.1 správního řádu
WEEE, a.s., Marie Cibulkové 404/25, 140 00 Praha 4
2) účastník řízení dle §27 odst.3 správního řádu
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
b) na vědomí po nabytí právní moci (bez přílohy):
1) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
Kladno, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno
2) Městský úřad Slaný, Odbor životního prostředí,Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
2) MěÚ Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
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