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ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný 
správní orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 
písm. j) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a ustanovení 
§ 29 odst. 1, § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
po správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl takto: 

I. Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech 

vydává povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady 

žadateli: 

Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 002 76 791 (účastník řízení podle 
ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu – dále také „žadatel“), 

pro zařízení s názvem: 

„Sběrný dvůr Jevíčko“, které bude provozováno na  pozemcích parc. čís. 5198/1 
a st. parc. čís. 1497, 1498 v katastrálním území Jevíčko-předměstí [659339], 
Třebovská 698, 569 43 Jevíčko (dále jen „zařízení“). 

Povolení provozu zařízení se vydává za následujících podmínek: 

1. Provoz zařízení se bude řídit schváleným provozním řádem zařízení „Provozní řád 
sběrného dvora města Jevíčko, zpracoval: Josef Sedláček, říjen 2022“, který 
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (příloha č. 1). 

2. Žadatel bude při provozování zařízení nakládat pouze s odpady [podle Přílohy č. 1 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů 
a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)], které jsou uvedeny v kapitole 2.c): 

 

Rozdělovník  
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Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno schváleného provozního řádu 
zařízení (strana 2 až 3). 

Odpady budou předmětem sběru pouze za předpokladu, že nebudou spadat 
pod zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. 

3. Veškeré změny týkající se provozu zařízení a změny v provozním řádu zařízení budou 
předem projednány a odsouhlaseny krajským úřadem. 

4. Žadatel bude plnit další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a jeho 
prováděcích právních předpisů, včetně všech novelizací. 

5. Povolení provozu zařízení se vydává na dobu neurčitou a podléhá povinnosti provést 
jeho revizi v souladu s ustanovením § 23 zákona o odpadech. 

6. Žadatel zašle krajskému úřadu po nabytí právních účinků kolaudační souhlas stavby 
podle stavebního zákona nejpozději do 1 měsíce od jeho vydání. 

 

II. Podle ustanovení § 96 odst. 4 zákona o odpadech 

přiděluje žadateli identifikační číslo zařízení: CZE00519. 

 
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 

Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 002 76 791. 

 

Odůvodnění: 

Krajský úřad obdržel od žadatele dne 16.09.2022 žádost o vydání povolení provozu 
zařízení pro nakládání s odpady. 

Předložená žádost byla vypracovaná v souladu s přílohou č. 3 zákona o odpadech. 

K žádosti byly předloženy následující doklady: 

 veřejný výpis údajů z registru osob vedený Českým statistickým úřadem ze dne 
08.09.2022, 

 údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku, živnostenské oprávnění č. 1: 
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; živnostenské oprávnění č. 2: 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 

 výpis Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jevíčko, konaného 
dne 31.10.2018 (volba místostarosty Města Jevíčko Mgr. Miroslava Šafáře), 

 závazné stanovisko č.j.: KHSPA 15643/2022/HOK-Sy ze dne 12.09.2022, kterým 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní 
pracoviště Svitavy souhlasí s předloženým návrhem provozního řádu zařízení, 

 závazné stanovisko č.j.: KHSPA 20423/2022/HOK-Sy ze dne 21.11.2022, kterým 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní 
pracoviště Svitavy souhlasí s aktualizovaným návrhem provozního řádu zařízení, 

 rozhodnutí schvalující stavební záměr na stavbu „Areál technických služeb 
a sběrného dvora, Jevíčko, na pozemku parc. čís. 1691/1 (ostatní plocha), parc. čís. 
3188 (ostatní plocha), parc. čís. 5198/1 (orná půda), parc. čís. 5198/2 (orná půda), 
parc. čís. 5199 (orná půda), parc. čís. 5377 (ostatní plocha) v  k. ú. Jevíčko-
předměstí“, vydané Městským úřadem Jevíčko, odborem výstavby a územního  
plánování pod č.j.: OVUP 2378/2019-162/3/B dne 08.04.2020, 
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 průvodní a souhrnná technická zpráva včetně situace širších vztahů a situace 
koordinační stavby „Areál technických služeb a sběrného dvora, Jevíčko“ 

 plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení, 
 informace o dotčených pozemcích opatřené z registru nahlížení do katastru 

nemovitostí, 
 výpis z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy prokazující stav evidovaný 

k datu 08.09.2022, 
 geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy ze dne 04.10.2022, 
 protokol č.j.: OVUP/3377/2022-228/2/B (Spis. zn.: SpKrÚ 74442/2022/OŽPZ/7) 

ze dne 25.10.2022,   
 provozní řád zařízení a návrh na zavedení provozního deníku tohoto zařízení. 

Součástí provozního řádu zařízení je i seznam druhů odpadů podle Katalogu 
odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno (seznam odpadů přijímaných 
do zařízení i v zařízení produkovaných); popis technologického postupu a nakládání 
s odpady v zařízení; kapacity zařízení; monitoring zařízení a jeho vliv na okolí; 
situační plán zařízení s vyznačením hranic zařízení, míst charakteristických 
pro provoz zařízení, přístupových tras k zařízení a další náležitosti, které vyplývají 
z vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o  podrobnostech 
nakládání s odpady. 

V návaznosti na výše uvedené krajský úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 
správního řádu prostřednictvím Oznámení o zahájení správního řízení č.j.: KrÚ 
74445/2022/OŽPZ/KP (Spis. zn.: SpKrÚ 74442/2022/OŽPZ/3) ze dne 20.09.2022 oznámil 
všem jemu známým účastníkům řízení, že podáním žádosti bylo zahájeno správní řízení. 

Dne 20.09.2022 byl žadatel vyzván k zaplacení správního poplatku za vydání povolení 
provozu zařízení Výzvou k zaplacení správního poplatku č.j.: KrÚ 74453/2022/OŽPZ/KP 
(Spis. zn.: SpKrÚ 74442/2022/OŽPZ/4). 

Správní poplatek v částce 500,-- Kč podle ustanovení §§ 1, 2 a 6 zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl na účet krajského úřadu připsán 
dne 21.09.2022 (platba bezhotovostním platebním stykem). 

Krajský úřad se v průběhu správního řízení zúčastnil ústního jednání, které svolal Městský 
úřad Jevíčko, odbor výstavby a územního plánování ve věci povolení zkušebního provozu 
stavby „Areál technických služeb a sběrného dvora, Jevíčko“, ze kterého byl pořízen 
Protokol č.j.: OVUP/3377/2022-228/2/B (Spis. zn.: SpKrÚ 74442/2022/OŽPZ/7) ze dne 
25.10.2022 a fotodokumentace. Součástí ústního jednání byla obhlídka nového zařízení, 
seznámení se s předmětnou technologií a stanovení dalšího postupu s ohledem na vedené 
stavební řízení, nový zákon o odpadech a prováděcí právní předpisy. Krajský úřad proto 
podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu už nenařídil ústní jednání, jehož součástí 
bývá provedení ohledání zařízení ve smyslu ustanovení § 54 správního řádu. 

Žadatel následně předložil provozní řád zařízení v tištěné i elektronické podobě zpracovaný 
v souladu s platnými právními předpisy (přípis č.j.: KrÚ 83027/2022/OŽPZ/KP a č.j.: KrÚ 
83219/2022/OŽPZ/KP, Spis. zn.: SpKrÚ 74442/2022/OŽPZ/8,9 ze dne 26.10.2022 
a  27.10.2022). 

Dne 21.11.2022 bylo doloženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice 
Pardubického kraje, územního pracoviště Svitavy k aktualizovanému návrhu provozního 
řádu zařízení (přípis č.j.:KrÚ 89765/2022/OŽPZ/KP, Spis. zn.:SpKrÚ 74442/2022/OŽPZ/10. 

Na základě výše uvedeného krajský úřad prostřednictvím Oznámení o shromáždění 
podkladů pro vydání rozhodnutí č.j.: KrÚ 89768/2022/OŽPZ/KP (Spis. zn.: SpKrÚ 
74442/2022/OŽPZ/11) ze dne 23.11.2022 oznámil všem jemu známým účastníkům řízení, 
že doplněním výše uvedených náležitostí žádosti odpadla poslední překážka bránící 
zahájenému správnímu řízení. 
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Spolu s oznámením o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí byli účastníci řízení 
vyrozuměni, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byli 
současně seznámeni s podklady rozhodnutí. 

Dále byli účastníci řízení vyrozuměni o tom, že jsou oprávněni podle ustanovení § 36 odst. 
3 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníkům řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko. 

Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly krajskému úřadu doručeny žádné 
další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval krajský úřad za důležité, 
opakovaně účastníky řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 
odst. 3 správního řádu. 

Tedy v období od zahájení správního řízení do vydání rozhodnutí nebyly krajskému úřadu 
doručeny žádné námitky, připomínky, resp. vyjádření účastníků řízení. Z tohoto důvodu 
došel krajský úřad k závěru, že všichni účastníci řízení souhlasí s obsahem předložené 
žádosti. 

K podmínkám výroku I. tohoto rozhodnutí: 

 podmínky uvedené v tomto výroku krajský úřad stanovil v souladu s ustanovením 
§ 22 odst. 4 zákona o odpadech. 

K podmínce č. 6 výroku tohoto rozhodnutí: 

 povolení provozu zařízení je v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona 
o odpadech vykonatelné až dnem nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu 
stavby podle stavebního zákona, které vydává Městský úřad Jevíčko, odbor 
výstavby a územního plánování. 

K výroku II. tohoto rozhodnutí: 

 tímto výrokem krajským úřad přidělil žadateli identifikační číslo zařízení (IČZ), které 
je nezbytné pro samotný provoz zařízení a splnění zákonných povinností (např. 
evidenční a ohlašovací povinnost); žadateli bylo zachováno IČZ původního zařízení 
(sběrného dvora), které ukončí činnost ke dni 31.12.2022. 

Krajský úřad posoudil předloženou žádost žadatele a na základě této žádosti (včetně všech 
předložených podkladů) rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 

 Město Jevíčko 

Poučení účastníků: 

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu 
odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí 
ČR, odbor výkonu státní správy VI. se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným 
u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. 

Podané odvolání musí mít podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu náležitosti 
uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem 
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal 
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady 
Krajský úřad Pardubického kraje. 



Náleží k Spis. zn.: SpKrÚ 74442/2022/OŽPZ/13, rozhodnutí č.j.: KrÚ 92681/2022/OŽPZ/KP ze dne 07.12.2022 
 

Strana 5 (celkem 5) 
 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu 
nepřípustné. 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 

 
 
                Ing. Martin Vlasák          

           vedoucí odboru    

 
 
 
 
Příloha č. 1: 
Provozní řád sběrného dvora města Jevíčko, zpracoval: Josef Sedláček, říjen 2022 
 
 
Obdrží (účastníci řízení): 
Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko  
 
Dotčené orgány: 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště 
Svitavy, Milady Horákové 375/12, 568 02 Svitavy 
 
Na vědomí: 
Městský úřad Jevíčko, odbor výstavby a územního plánování, Palackého nám. 1, 569 43 
Jevíčko 
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, nám. T.G.M. 29, 571 01 
Moravská Třebová 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení 
odpadového hospodářství, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 
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