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OZPZ

Krajský úřad
Pardubického kraje
-

oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Váš dopis zn.: 060/2O211FAJ, 069/2021/FAJ, 144/2021/FAJ
ze dne:
10.06.2021, 01.07.2021, 12.12.2021
Spis. zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

SpKrÚ 47775/2021/OŽPZ/7
KrÚ 94651/2021/OŽPZ1RO
Mgr. Martin Roušar, DiS.
466 026 439
466611 220
martin.rousar®pardubickykraj.cz

Datum:

20.12.2021

Č. j.:

Rozdělovník

USNESENÍ
Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně příslušný orgán státní správy v oblasti
odpadového hospodářství podle ustanovení 5 126 písm. j) zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a ustanovení 5 29 odst. 1, 5 67 zákona
Č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“)
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 511 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve zněni pozdějších předpisu (dále jen „správní řád“), podle ustanovení
5 64 odst. 2 správního řádu
přerušuje
správní řízení zahájené na základě žádosti ze dne 14.06.2021 o vydání rozhodnutí
povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady s názvem „Zařízení k využívání
od adu
rovoz Pardubice Milheimova“ (IČZ: CZE00529) na dobu určitou
do 31 .12.2022.
—

—

—

Účastník řízení podle ustanovení ~ 27 odst. 1 správního řádu:
JARÝ s.r.o., Doubravice 105, 53353 Pardubice, lČ: 60931 663,
zastoupená fyzickou osobou oprávněnou k podnikání Ing. Pavlem Fajmonem,
Artura Krause 2367, 53002 Pardubice Zelené Předměstí, IC: 88175014
—

—

Odůvodnění:
Dne 14.06.2021 požádala společnost JARÝ s.r.o., Doubravice 105, 533 53
Pardubice, lČ: 609 31 663 (zastoupená fyzickou osobou oprávněnou k podnikání
Ing. Pavlem Fajmonem) Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně a místně
příslušný orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení
5 21 odst. 2 zákona o odpadech o vydání rozhodnutí povolení provozu zařízení pro

—

—
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nakládání s odpady s názvem »Zařízení k využívání odpadů
provoz Pardubice,
Milheimova“ (IČZ: CZE00529).
Žadatel následně dne 01.07.2021 žádostí č.j.: KrÚ 53796/2021/OŽPZIRO (Spis.
zn.: SpKrÚ 47775/2021/OŽPZI4) požádal Krajský úřad Pardubického kraje podle
ustanovení 5 64 odst. 2 správního řádu o přerušení řízení.
Žadatel svoji žádost o přerušení řízení zdůvodnil tím, že potřebuje získat časový
prostor pro zpracování podkladů k žádosti o povolení provozu zařízení dle ~ 21
odst 2 nového zákona o odpadech. Současně žadatel požádal o přerušení
správního řízení ve lhůtě do konce roku 2021.
Na základě tohoto bylo správní řízení usnesením č.j.: KrO 551861202110ŽPZ1R0
(Spis. zn.: SpKrÚ 47775/202110ZPZ15) přerušeno do konce roku 2021. Při stanovení
lhůty, na které bude správní řízení přerušeno (ti. do 31.12.2021), Krajský úřad
Pardubického kraje přihlédl podle ustanovení 5 64 odst. 4 správního řádu k návrhu
účastníka řízení (žadatele).
Dne 12.12.2021 žadatel opět žádostí č.j.: KrÚ 925701202110ŽPZ/RO (Spis.
zn.: SpKrU 47775/2021/OZPZÍ6) požádal Krajský úřad Pardubického kraje podle
ustanovení 5 64 odst. 2 správního řádu o další přerušení řízení, a to do konce roku
2022. Jako důvod žadatel uvedl, že potřebuje delší časový prostor pro dodání
podkladů.
Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Pardubického kraje vede správní řízení
na základě žádosti (tzv. návrhové řízení) a uštanovení 5 64 odst. 2 správního řádu
je projevem dispoziční zásady, tedy volnosti žadatele disponovat s předmětem
řízení, je povinností Krajského úřadu Pardubického kraje přerušit příslušné správní
rlzeni.
Při stanovení lhůty, na které bude správní řízení přerušeno (tj. do 31.12.2022),
Krajský úřad Pardubického kraje opět přihlédl podle ustanovení 5 64 odst. 4
správního řádu k návrhu účastníka řízení (žadatele).
Závěrem Krajský úřad Pardubického kraje účastníky řízení upozorňuje
na skutečnost, že podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí
čj.: MZP/2021i720/289 ze dne 25.01.2021 (bod č. 1, strana 4), který odkazuje na
ustanovení 5 153 odst. 2 zákona o odpadech, může být výše uvedené zařízení
provozováno na základě původního souhlasu do doby, než o žádosti o povolení
rozhodne krajský úřad.
Na základě výše uvedeného správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku
usnesení, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
—

C

;

Poučení účastníků:
Proti usnesení o přerušení řízení může účastník řízení podat podle ustanovení 5 76
odst. 5 správního řádu odvoláni, a to do 15 dnů ode dne oznámení usnesení,
k Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy Vl. se sídlem
v Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství.
Podané odvolání musí mít podle ustanovení 5 82 odst. 2 správního řádu náležitosti
uvedené v ustanovení 5 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému usnesení směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu
předcházelo.
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Odvolání se podle ustanovení 5 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.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je podle ustanovení 5 82 odst. 1 správního
řádu nepřípustné.
Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením 5 76 odst. 5 správního řádu
odkladný účinek.

Otisk úředního razítka
Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru ZPZ
v zastoupení
JUDr. Lucie Procházková, Ph.D.

Obdrží (účastníci řízení):
Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice Zelené Předměstí
Jiří Jakoubek, Brožíkova 426, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Martin Jakoubek, Bělehradská 269, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město,
530 02 Pardubice
—

Dotčené orgány (bez přílohy):
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, oddělení
hygieny obecné a komunální, Mezi Mosty 1793, 53202 Pardubice Bílé Předměstí
—

Na vědomí:

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Pernštýnské náměstí 1,
530 02 Pardubice Staré Město
—
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