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Praha: 11. 3. 2019 RecyKab s.r.o. 

Libušská 313/104 

142 00 Praha 4 - Písnice 

Číslo jednací: 154821/2018/KUSK OŽP/Pl 

Spisová značka: SZ_154821/2018/KUSK/6 

Vyřizuje: RNDr. Zdeněk Pluháček  l. 811 

Značka: OŽP/Pl 

 

 

 

R O Z H O D N U T Í 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 78 odst. 2 písm. a), § 78 odst. 

4 písm. a) 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 účastníka řízení dle §27 odst. 1 písm. a) správního řádu společnosti, kterým je 

společnost RecyKab s.r.o., Libušská 313/104, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČ: 06554 148 (dále 

jen žadatel) 

 

takto: 

 

 

A)  Podle § 78 odst. 4 písm. a)  zákona o odpadech 

 

 

ruší 

 

 

ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí č.j.: 017084/2018/KUSK OŽP/Pl ze dne 17.4.2018,  

kterými byl udělen Krajským úřadem Středočeského kraje dle  § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a úpravě odpadů, kterým je 

„Sběrný dvůr odpadů Benešov“, umístěný v areálu společnosti BAEST Machinery Holding a.s., 
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na adrese Černoleská 1930, 256 01 Benešov, na pozemku parc.č. 2261/8 a části pozemku parc. 

č. 4110/6 v k.ú. Benešov dle KN. Rozhodnutí se ruší v celém rozsahu.  

 

B)  Podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech   

 

 

uděluje souhlas 

 

 

1. k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a úpravě odpadů, kterým je „Sběrný 

dvůr odpadů Benešov“, umístěný v areálu společnosti BAEST Machinery Holding a.s., na 

adrese Černoleská 1930, 256 01 Benešov, na pozemku parc.č. 2261/8 a části pozemku parc. 

č. 4110/6 v k.ú. Benešov dle KN - identifikační číslo zařízení CZS02039 

 

 a 

 

2.  s provozním řádem tohoto zařízení. 

 

 

Výše uvedené souhlasy se udělují za předpokladu splnění následujících podmínek 

 

1. Souhlas se týká odpadů zařazených dle Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů v 

platném znění takto: 

 

a) odpady přijímané do skladu ostatních odpadů a sběrny 

 

07 02 13 Plastový odpad 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 

12 01 02 Úlet železných kovů  

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů  

12 01 04 Úlet neželezných kovů 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 
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15 01 04 Kovové obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

16 01 17 Železné kovy 

16 01 18 Neželezné kovy 

16 01 19 Plasty 

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 01 13 

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 

17 02 03 Plasty 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 06 Cín 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování 

19 12 01 Papír a lepenka 

19 12 02 Železné kovy 

19 12 03 Neželezné kovy 

19 12 04 Plasty a kaučuk 

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené 

pod číslem 19 12 11 

20 01 01 Papír a lepenka 

 20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 

01 23 a 20 0135 

20 01 39 Plasty 

20 01 40 Kovy 

 

b) drcené odpady 

 

07 02 13 Plastový odpad 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky 

15 01 02 Plastové obaly 

16 01 17 Železné kovy 

16 01 18 Neželezné kovy 
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16 01 19 Plasty 

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 01 13 

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 07 Směsné kovy 

19 12 02 Železné kovy 

19 12 03 Neželezné kovy 

19 12 04 Plasty a kaučuk 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 

01 23 a 20 01 35 

20 01 39 Plasty 

 

c) odpady přijímané na pracoviště demontáže elektrozařízení: 

 

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 01 13 

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

19 12 02 Železné kovy 

19 12 03 Neželezné kovy 

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadů neuvedené 

pod číslem 19 12 11 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 

01 23 a 20 0135 

 

e) Odpady přijímané do zařízení sběrný dvůr Benešov 

 

07 02 13 Plastový odpad 

10 03 16 Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15 

10 10 03 Pecní struska                                                           

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 

12 01 02 Úlet železných kovů 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 

12 01 04 Úlet neželezných kovů 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
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15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

16 01 17 Železné kovy 

16 01 18 Neželezné kovy 

16 01 19 Plasty 

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 01 13 

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 

17 02 03 Plasty 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 06 Cín 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování 

19 12 01 Papír a lepenka 

19 12 02 Železné kovy 

19 12 03 Neželezné kovy 

19 12 04 Plasty a kaučuk 

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadů neuvedené 

pod číslem 19 12 11 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 35 * Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 

01 23 a 20 0135 

20 01 39 Plasty 

20 01 40 Kovy 

 

*  nebezpečný odpad 
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2. Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem. Tento provozní řád 

je ověřen krajským úřadem, tj. opatřen kulatým razítkem Krajského úřadu Středočeského 

kraje a razítkem, ve kterém je uvedeno datum a číslo rozhodnutí. Platnost provozního řádu 

není časově omezena a jeho případné změny z důvodu jiné technologie nebo vyplývající z 

nové právní úpravy budou neprodleně oznámeny a projednány se správním orgánem. 

 

3. Ukončení provozu zařízení je provozovatel povinen oznámit nejpozději do 14 dnů od 

termínu, kdy k této skutečnosti dojde. 

 

4. Zařízení bude provozováno pouze v objektech, respektive na plochách tak, aby jejich 

užívání jako zařízení k nakládání s odpady bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon). 

 

5. Při provozování zařízení budou plněny a dodržovány požadavky na zařízení uvedené v §§ 

4-8 vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 

 

6. V případě, že bude vyčerpána okamžitá kapacita zařízení (500 t), nesmí být další odpad do 

zařízení přijat. 

 

7. U uvedených 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. pouze osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění 

odpadů. Zařízení musí být provozováno na základě příslušného souhlasu uděleného dle 

zákona o odpadech. 

 

8. S odpady elektrozařízení bude nakládáno v souladu se zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se 

mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech lze provozovat zařízení ke sběru, 

výkupu a využívání odpadů jen se souhlasem příslušného kraje vydaného v přenesené 

působnosti. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 

26. 11. 2018 žádost společnosti RecyKab s.r.o. o udělení souhlasu k provozování zařízení ke 
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sběru, výkupu, využívání a úpravě odpadů včetně schválení provozního řádu zařízení pro 

zařízení „Sběrný dvůr odpadů Benešov“, umístěný v areálu společnosti v areálu společnosti 

BAEST Machinery Holding a.s., na adrese Černoleská 1930, 256 01 Benešov, na pozemku 

parc.č. 2261/8 a části pozemku parc. č. 4110/6 v  k.ú. Benešov dle KN, dle § 14 odst. 1 zákona 

o odpadech. Jednalo se o aktualizaci stávajícího souhlasu. Důvodem byly změny v provozování 

zařízení, kdy došlo k zastavení provozování skladu nebezpečných odpadů. 

 

Jedná se zařízení určené ke sběru a výkupu odpadů, jejich třídění a využívání a jejich 

fyzikálně-chemická úprava za účelem materiálového využití odpadu. Jedná se o způsoby 

využívání odpadů uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech pod kódy: R5 Recyklace nebo 

zpětné získávání ostatních anorganických materiálů, R11 Využití odpadů získaných některým 

ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10,  R12 Úprava odpadů před využitím některým 

ze způsobů uvedených pod označením  R1 až R11, R13 Skladování odpadů před využitím 

některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování 

v místě vzniku před sběrem). 

 

Dne 28. 1. 2019 bylo správnímu orgánu doručeno souhlasné stanovisko k provoznímu 

řádu zařízení vydané KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Benešov pod č.j. KHSSC 

01100/2019 ze dne 28.1.2019. 

 

Správní orgán posoudil žádost ve smyslu §78 odst. 3 zákona o odpadech. Dne 8. 2. 2019 

bylo zasláno městu Benešov jako účastníkovi řízení ve smyslu § 27 odst. 3 správního řádu a na 

základě ustanovení § 14 odst. 7 zákona o odpadech oznámení o zahájení správního řízení s 

usnesením o stanovení lhůty 15 dnů od jeho převzetí k podání stanoviska či doplnění. Dne 8. 2. 

2019 byl žadatel vyzván k zaplacení správního poplatku. Město Benešov se ve stanovené lhůtě 

nevyjádřilo. Tuto skutečnost správní orgán vyhodnotil, že město nemá k provozování zařízení 

žádné výhrady. 

  

Správní orgán poté shledal žádost v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o 

odpadech a jeho prováděcích právních předpisů. 

  

Správní orgán přijatou žádost současně posoudil podle § 44 správního řádu jako jiný 

návrh na zahájení správního řízení, které povede ke zrušení stávajících rozhodnutí. Změnami v 

provozním řádu od doby vydání původního souhlasu došlo ke změně podmínek rozhodných pro 

udělení souhlasu v době vydání původního souhlasného rozhodnutí, a proto rozhodl Krajský 
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úřad Středočeského kraje tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí (část A) a zrušil 

původní rozhodnutí. 

 

 

K žádosti byly doloženy následující doklady:  

 Kopie výpisu z OR žadatele. 

 Kopie výpisu ze ŽR žadatele. 

 

Ostatní doklady nutné k provozování zařízení byly předloženy v předcházejících 

správních řízeních. 

 

Správní poplatek byl žadatelem uhrazen dne 12. 2. 2019. 

 

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 

ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 

Souhlas nenahrazuje jiná rozhodnutí vydávaná na úseku tvorby a ochrany životního 

prostředí a může být zrušen nebo změněn na základě ustanovení § 78 odst. 4 zákona o odpadech. 

 

Upozorňujeme, že zahájení, přerušení, obnovení a ukončení provozu zařízení je 

nutno ohlásit elektronicky prostřednictvím systému ISPOP do 15 dnů ode dne, kdy k této 

skutečnosti dojde. 

 

 

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.  
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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 

        RNDr. Zdeněk Pluháček 

            odborný referent na  

   úseku životního prostředí 

Příloha: Provozní řád zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

adresát 

účastník řízení dle §27 odst. 3 správního řádu: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 

01 Benešov - rozhodnutí a provozní řád 

Obdrží na vědomí (bez přílohy, po nabytí právní moci) 

KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov,  Černoleská 2053, 256 55 Benešov 

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 
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