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ROZHODNUTÍ 
 

Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového 
hospodářství podle ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (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“) a zákonů výše uvedených, rozhodl takto:  

 
   Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

 

mění  souhlas 
  
k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem 
udělený společnosti: ALBA WASTE a.s., se sídlem: Budějovická 618/53, Krč, 140 00 Praha 4, 
IČ: 247 91 075, pro provozovnu: Kostěnice 91, 530 02 Pardubice, umístěnou v k. ú. 
Kostěnice, na pozemcích st. parc. čís. 92, 206, 208 a parc. čís. 519/5, 541/3, 544/22, 552/6, 
rozhodnutím č.j.: KrÚ 81864/2019/OŽPZ/KP ze dne 12. 11. 2019. 
Identifikační číslo zařízení: CZE00037, CZE00951. 

(účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu – dále také „provozovatel“) 
 
Souhlas se mění následujícím způsobem: 

1. V podmínce 8 výroku rozhodnutí č.j.: KrÚ 81864/2019/OŽPZ/KP ze dne 12. 11. 2019 se nově 
stanovuje doba platnosti souhlasu na dobu určitou do 31. 12. 2023. 

2. Ostatní podmínky výroku rozhodnutí č.j.: KrÚ 81864/2019/OŽPZ/KP ze dne 12. 11. 2019 
zůstávají v plném rozsahu beze změny. 
 

 

Rozdělovník  
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Odůvodnění  

 

Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy 
obdržel dne 15. 9. 2020 žádost společnosti: ALBA WASTE a.s., se sídlem: Budějovická 618/53, 
Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 247 91 075, pro provozovnu: Kostěnice 91, 530 02 Pardubice, o udělení 
změny rozhodnutí č.j.: KrÚ 81864/2019/OŽPZ/KP ze dne 12. 11. 2019, kterým byl udělen souhlas 
k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem. 
Provozovatel žádá o prodloužení platnosti stávajícího rozhodnutí. Současně uvádí, že 
v předmětném zařízení nedošlo k žádným podstatným změnám z hlediska nakládání s odpady, 
pouze se zkušební provoz stavby „Třídírna odpadů a separační linka, umístěné na pozemcích st. 
parc. čís. 206, 208 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. čís. 541/3 (manipulační plocha) v k.ú. 
Kostěnice“ s platností omezenou do 31. 12. 2020 změnil vydaným kolaudačním souhlasem na 
stavbu s trvalým užíváním. 

Dne 23. 9. 2020 bylo oznámením č.j.: KrÚ 70199/2020/OŽPZ/KP zahájení správního řízení 
ve věci vydání změny rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu 
a využívání odpadů a s jeho provozním řádem oznámeno na základě ustanovení § 14 odst. 7 
zákona o odpadech i druhému účastníkovi řízení – obci Kostěnice, tj. obci, na jejímž území má být 
zařízení provozováno. 

Dne 22. 10. 2019 se Krajský úřad Pardubického kraje v rámci řízení vedeného ve věci 
udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním 
řádem seznámil se situací na místě samém (protokol z místního šetření č.j.: KrÚ  
77209/2019/OŽPZ/KP ze dne 22. 10. 2019), proto upustil v současném správním řízení ve věci 
vydání změny tohoto rozhodnutí od dalšího místního šetření.  

 Předložená žádost byla vypracována v souladu se zákonem o odpadech a v souladu 
s ustanovením § 1 a přílohou č. 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady“) 
a přílohou č. 7 vyhlášky MŽP č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 
elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady“). 

K žádosti byly přiloženy, resp. ve spisovém materiálu jsou uloženy následující doklady:  
-kopie výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16825, 
den vzniku a zápisu: 30. 12. 2010 
-kopie zplnomocnění pro společnost Ing. Radek Píša, s.r.o. k jednáním a dalším úkonům 
souvisejícím s administrativním a legislativním ošetřením záležitostí dle zákona o odpadech a 
dalších zákonů ze dne 24. 5. 2018, s platností na dobu neurčitou      
-kopie kolaudačního souhlasu stavby „Separační linka, k.ú. Kostěnice, st. parc. čís. 208 (zastavěná 
plocha a nádvoří) a parc. čís. 541/3 (manipulační plocha)“, vydaného Městským úřadem Dašice, 
odborem stavebního, územního plánování a životního prostředí dne 19. 2. 2020 pod č.j.: 
SÚ/2482/19/JHo 
-kopie kolaudačního souhlasu stavby „Třídírna odpadů, k.ú. Kostěnice, st. parc. čís. 206 (zastavěná 
plocha a nádvoří) a parc. čís. 541/3 (manipulační plocha)“, vydaného Městským úřadem Dašice, 
odborem stavebního, územního plánování a životního prostředí dne 19. 2. 2020 pod č.j.: 
SÚ/2483/19/JHo. 

Žádost byla Krajským úřadem Pardubického kraje posouzena z hlediska obsahu, 
předložených podkladů, způsobu manipulace s odpady v předmětném zařízení a způsobu plnění 
povinností uložených provozovatelům zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů podle zákona 
o odpadech a prováděcích právních předpisů.   

Dne 5. 10. 2020 byla oznámením č.j.: KrÚ 73064/2020/OŽPZ/KP účastníkům správního 
řízení dána možnost, před vydáním změny rozhodnutí ve věci udělení souhlasu k provozování 
zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem, vyjádřit se ke všem 
shromážděným podkladům rozhodnutí, a to nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení oznámení.  

V uvedeném termínu neuplatnil možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro 
vydání rozhodnutí žádný účastník správního řízení. 

K podmínce 1 výroku rozhodnutí: platnost tohoto rozhodnutí byla stanovena na dobu určitou, 
tj. do 31. 12. 2023 z důvodu probíhajícího vývoje postupů nakládání s odpady, na který navazují 
nebo jej stimulují příslušné změny právních předpisů (jejich novelizace, příp. vydání nových 
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předpisů) v rámci ČR a EU. Tyto změny je třeba promítnout do příslušného provozního řádu 
zařízení pro nakládání s odpady. 

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil předloženou žádost společnosti ALBA WASTE 
a.s. a na základě této žádosti, všech předložených podkladů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí. 

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1, 3 správního řádu: 

-ALBA WASTE a.s., Budějovická 618/53, Krč, 140 00 Praha – zastoupená společností Ing. Radek 
Píša, s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice 
-Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice 
 

 
 

Poučení účastníka 
 

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

V odvolání uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
otisk úředního razítka                        Ing. Martin Vlasák          
                                                                                                      vedoucí odboru  
             životního prostředí a zemědělství 
                  
 
 
 
 
 
 
 

Obdrží účastníci řízení: 
-ALBA WASTE a.s., Budějovická 618/53, Krč, 140 00 Praha – zastoupená společností Ing. Radek 
Píša, s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice 
-Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice 
 

 
Dotčené orgány:  
-Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 
Pardubice 
 
Na vědomí:  
-Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
-Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení odpadového 
hospodářství, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 
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