V Praze dne:

26.3.2012

Číslo jednací:

056277/2012/KUSK OŽP/VITK

Dle rozdělovníku

Spisová značka: SZ_240153/2011/KUSK /13
Oprávněná

Ing. Kamil Vitner

úřední osoba:

tel. 257 280 441

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský
úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(dále jen zákon o integrované prevenci),

opravuje výrok
změny integrovaného povolení č.j. 240153/2011/KUSK OŽP/VITK ze dne 23.2.2012 pro
zařízení „Skládka odpadů Trhový Štěpánov“ provozované společností EKOSO Trhový
Štěpánov, s.r.o. se sídlem Lhotecká 372, Trhový Štěpánov 257 63, IČ 272 00 060 tak,
že se v kapitole A., podmínce 8. vypouští chybně uvedený odpad kat. čísla 02 01 03 Odpad
z rostlinných pletiv.

Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje vydal rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j.
240153/2011/KUSK OŽP/VITK ze dne 23.2.2012. Po upozornění provozovatelem krajský
úřad zjistil, že v rozhodnutí uvedl chybně seznam rušených odpadů, tzn. navíc uvedl odpad
kat. č. 02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv. Seznam odpadů pro výrobu kompostu, které již
nelze přijímat na kompostárnu nově vypadá takto:
Kat. číslo

název odpadu

02 01 02

Odpad živočišných tkání

02 02 01

Kaly z praní a z čištění

02 02 02

Odpad živočišných tkání

02 02 03

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 02

Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti

02 05 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
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Kat. číslo

název odpadu

03 03 02

Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

04 01 01

Odpadní klihovka a štípenka

04 01 06

Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich
vzniku

10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 13 04

Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 06

Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 101312 a 101313)

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 09 01

Pevné odpady z primárního čištění

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 25

Jedlý olej a tuk

Vzhledem k tomu, že výše uvedené nesrovnalosti vznikly chybou v písemném vyhotovení
rozhodnutí, krajský úřad provedl opravu rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání
k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje.
V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Lhůta pro podání odvolání se počítá
ode dne následujícího po dni doručení. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je
doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10.
den od okamžiku dodání.
Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
Ing. Kamil Vitner
odborný referent
na úseku životního prostředí
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Rozdělovník :
účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
-

EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., Lhotecká 372, 257 63 Trhový Štěpánov

účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu
-

Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov

-

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

-

Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5

Na vědomí (po nabytí právní moci):
-

Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

