V Praze dne:

25.9.2013

dle rozdělovníku

Číslo jednací:

066326/2013/KUSK OŢP/VITK

Spisová značka: SZ_066326/2013/KUSK/12
Oprávněná
úřední osoba:

Ing. Kamil Vitner

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního 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), ve znění pozdějších změn, po provedení správního
řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
§ 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci
vydává
9. změnu integrovaného povolení č.j. 4120/111091/2004/OŢP ze dne 8.10.2004,
změněného rozhodnutím č.j. 48923-9266/2005/OŢP ze dne 25.5.2006
změněného rozhodnutím č.j. 113268/2006/KUSK/OŢP/St ze dne 24.11.2006
změněného rozhodnutím č.j. 044327/2009/KUSK OŢP/VITK ze dne 19.3.2009
změněného rozhodnutím č.j. 031029/2010/KUSK OŢP/VITK ze dne 18.3.2010
změněného rozhodnutím č.j. 237962/2011/KUSK OŢP/VITK ze dne 30.1.2012
změněného rozhodnutím č.j. 240153/2011/KUSK OŢP/VITK ze dne 23.2.2012
změněného rozhodnutím č.j. 067417/2012/KUSK OŢP/VITK ze dne 12.6.2012
změněného rozhodnutím č.j. 143444/2012/KUSK OŢP/VITK ze dne 31.10.2012
(dále jen integrované povolení)
podle § 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci
provozovateli zařízení: EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. se sídlem Lhotecká 372, Trhový
Štěpánov 257 63, IČ 272 00 060
k provozu zařízení:

Skládka odpadů Trhový Štěpánov

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 5.4 - skládky, které
přijímají více neţ 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší neţ 25 000 t, s výjimkou
skládek inertního odpadu.

Zborovská11 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 441

fax: 257 280 170 vitnerk@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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A.

Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:

1.

V kapitole „1. Technické a technologické jednotky podle bodu 5.4 přílohy č.1
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci“ se ruší druhá odráţka a zároveň se
nahrazuje takto:
- vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší

2.

V kapitole „1. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci“ se v odstavci nazývaném
„Kompostárna Trhový Štěpánov 2300 t biologických odpadů“ ruší druhá odráţka a
zároveň se nahrazuje takto:
- vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší

3.

V kapitole „1. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci“ se v odstavci nazývaném
„Kogenerační jednotka TEDOM CENTO 160 SP BIO“ ruší první odráţka.

4.

V kapitole „A. Emisní limity “ se v podkapitole „A.1. Ovzduší“ ruší text:
skládka – střední zdroj znečišťování ovzduší včetně přiloţené tabulky
kompostárna – střední zdroj znečišťování ovzduší včetně přiloţené tabulky

5.

V kapitole „A. Emisní limity “ se v podkapitole „A.1. Ovzduší“ u názvu odstavce
Kogenerační jednotka ruší text „střední zdroj znečišťování ovzduší a zároveň se
z přiloţené tabulky závazných emisních limitů pro kogenerační jednotku vypouští
měření ukazatele TZL.

6.

V kapitole „A. Emisní limity “ se v podkapitole „A.1. Ovzduší“ruší bod A.1.2.

7.

V podkapitole „A.2. Voda“se v bodě A.2.4 ruší text „v příloze č. 3 vyhlášky
252/2004 Sb.“ a zároveň se nahrazuje novým textem, který zní „Escherichia coli,
počet kolonií při 36oC, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, CHSKMn,
pach, pH, vizuální posouzení, zákal.“

8.

V kapitole „A.3. Hluk“ se ruší text „podle NV č. 502/2000 Sb.,“ a zároveň se
nahrazuje novým textem, který zní „sledovat podle platných právních předpisů“.

9.

V kapitole „C. Ochrana zdraví člověka a ţivotní prostředí při nakládání
s odpady“ se v bodě „C.2.1 Seznam povolených odpadů, které lze ukládat na
skládce:“ vymazávají následující druhy odpadů:
Katalogové číslo

Název odpadu

02 01 01

Kaly z praní a čištění

02 01 07

Odpady z lesnictví

02 02 01

Kaly z praní a z čištění

02 02 04

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
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02 03 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 01

Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

Odpady z destilace lihovin

02 07 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující
vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění

03 03 11

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

19 06 03

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního
odpadu

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů ţivočišného a
rostlinného původu

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování ţivočišného a
rostlinného původu

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod
neuvedené pod číslem 190811

10.

19 09 01

Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 03

Kaly z dekarbonizace

20 01 08

Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven

V kapitole „C. Ochrana zdraví člověka a ţivotní prostředí při nakládání
s odpady“ se v bodě C.2.7 za stávající větu doplňuje text, který zní „vyjma odpadů
s obsahem azbestu, které jsou vyjmenovány v seznamu povolených odpadů
přijímaných k odstranění na skládku“.

11.

V kapitole „C. Ochrana zdraví člověka a ţivotní prostředí při nakládání
s odpady“ se ruší bod C.2.19.

12.

V kapitole „C. Ochrana zdraví člověka a ţivotní prostředí při nakládání
s odpady“ se v podkapitole C.3 ruší celý text, který se zároveň nahrazuje takto:
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Mezisklad nebezpečných odpadů lze provozovat jako zařízení ke sběru a skladování
odpadů (§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění),
umístěném na pozemku k.č. 1242/9 v k.ú. Trhový Štěpánov, při současném
dodrţování platného Provozního řádu Meziskladu nebezpečných odpadů Trhový
Štěpánov.
13.

V kapitole „C. Ochrana zdraví člověka a ţivotní prostředí při nakládání
s odpady“ se v bodě C.3.1 ruší celý text, který se zároveň nahrazuje takto:
Seznam povolených odpadů, které lze přijímat do zařízení ke sběru a skladování
odpadů:

14.

V kapitole „D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu
ţivotního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a
povrchových vod, přírody a krajiny“ se v bodě D.1.1 ruší celý text, který se
zároveň nahrazuje takto:
Zařízení

musí

být

provozováno

v souladu

s platným

Provozním

řádem

vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
15.

V kapitole „D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu
ţivotního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a
povrchových vod, přírody a krajiny“ se v bodě D.1.2 ruší část textu, která zní „ve
smyslu zákona č. 86/2002 Sb.“

16.

V kapitole „D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu
ţivotního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a
povrchových vod, přírody a krajiny“ se ruší bod D.1.7.

17.

V podkapitole „H.6. Jakost a mnoţství skládkového plynu“ se do bodu H.6.2.
přidává text, který zní „U etap a částí skládek, které jsou napojeny na provozovaný
čerpací systém plynu, můţe být monitoring kvality skládkového plynu nahrazen
zápisem z provozního deníku čerpací stanice plynu.“

18.

V podkapitole „H.6. Jakost a mnoţství skládkového plynu“ se v bodě H.6.3. ruší
text, který zní „v do doby rekultivace1 x ročně a to“.

19.

Do kapitoly „G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek
běţného provozu, při kterých můţe vzniknout ohroţení ţivotního prostředí nebo
zdraví člověka“ se za bod G.7 přidává nový bod G.8, který zní:
G.7 Demontáţ plynových studen v prostoru 2. etapy bude probíhat v souladu s níţe
uvedenými body. Průběh demontáţe spolu s fotodokumentací bude vyhodnocen
v následujícím roce po demontáţi v závěrečné zprávě o plnění podmínek
integrovaného povolení.
Sejmutí uzavírací (zaslepovací) příruby DN 1000 z ocelové paţnice studny a
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následné důkladné odvětrávání otevřené studny.
Sejmutí uzavírací (zaslepovací) příruby vnitřní perforované paţnice DN 200.
Demontáţ (odstranění) vnější ocelové paţnice DN 1000 tzn. Pozvolné vytaţení
vnější ocelové paţnice pomocí jeřábu a uloţení v prostoru areálu skládky dle
dispozic provozovatele.
Odtěţení štěrku kolem vnitřní trubky HDPE DN 200 aţ po úroveň betonových
prefabrikátů, na kterých byla uloţena ocelová trubka DN 1000.
Odstranění betonových prefabrikátů.
Odříznutí HDPE trubky DN 200 do úrovně 0,50 m nad těleso štěrkového obsypu
základu plynové studny.
Odtěţení štěrkového obsypu tělesa studny.
Odtěţení štěrkového obsypu drenáţního potrubí HDPE DN 200 uloţeného na
těsnění dna skládky tak, aby byl obnaţen T-kus, kterým navazuje studna na
drenáţní potrubí, přičemţ je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození těsnícího
souvrství tzn. Od úrovně povrchu plošné drenáţní vrstvy ruční odkopávky.
Po obnaţení T- kusu bude provedeno odříznutí vertikální trubky HDPE DN 200
v úrovni jejího napojení na T-kus.
Uzavření horní části T-kusu pomocí zaslepovací příruby DN 200, točivé příruby
DN 200 a lemového nákruţku. Alternativně lze celý T-kus odstranit a nahradit jej
přímou částí trubky HDPE DN 200.
Dosypání štěrkového tělesa obsypu drenáţního potrubí a doplnění štěrkové plošné
drenáţní vrstvy.
20.

Ruší se:
-

PROVZNÍ ŘÁD 2. ETAPY SKLÁDKY ODPADŮ Trhový Štěpánov 1. fáze
provozu, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j 240153/2011/KUSK OŢP/VITK ze
dne 23.2.2012,

-

PROVZNÍ ŘÁD 1. ETAPY SKLÁDKY ODPADŮ Trhový Štěpánov 2. fáze
provozu, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č.j 240153/2011/KUSK OŢP/VITK ze
dne 23.2.2012,

-

PROVZNÍ ŘÁD SKLÁDKY ODPADU (1. a 2. etapa) TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
Střední zdroj znečišťování ovzduší (soubor TPP a TOO), který je přílohou č. 4
rozhodnutí č.j 240153/2011/KUSK OŢP/VITK ze dne 23.2.2012.
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B.

Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1.

nahrazuje vydání souhlasu k vydání provozního řádu
„PROVOZNÍ ŘAD 2. ETAPY SKLÁDKY ODPADŮ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 1. fáze
provozu“, který je vypracován v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o nakládání
s odpady o změně některých dalších zákonů, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.

2.

nahrazuje vydání souhlasu k vydání provozního řádu
„PROVZNÍ ŘÁD 1. ETAPY SKLÁDKY ODPADŮ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2. fáze
provozu“, který je vypracován v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o nakládání
s odpady o změně některých dalších zákonů, který je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.

3.

nahrazuje povolení s provozním řádem
„PROVZNÍ ŘÁD SKLÁDKY ODPADU (1. a 2. etapa) TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV“,
který je vypracován ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb., o
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší. (zákon o ochraně ovzduší), který je přílohou
č. 3 tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, obdrţel dne
17.7.2013 ţádost o změnu integrovaného povolení od společnosti EKOSO Trhový Štěpánov,
s.r.o. se sídlem Lhotecká 372, Trhový Štěpánov 257 63, IČ 272 00 060, pro zařízení Skládka
odpadů Trhový Štěpánov. Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci,
kategorie

5.4

a

je

provozováno

dle

vydaného

integrovaného

povolení

č.j.

4120/111091/2004/OŢP ze dne 8.10.2004 ve znění pozdějších změn.
Předmětem ţádosti o změnu integrovaného povolení je změna způsobu jímání skládkového
plynu (technická úprava) 2. etapy skládky (1. fáze provozu) spočívající v odstranění tří
plynových studen, směřující k efektivnějšímu vyuţití skládkového plynu. Dále se jedná o
úpravu monitoringu skládky a úpravu závazných podmínek integrovaného povolení na
základě provedené kontroly zařízení ČIŢP OI Praha. V intencích těchto změn jsou
aktualizovány provozní řády zařízení.
Ţádost byla krajským úřadem posouzena s tím, ţe se podle ustanovení § 19a odst. 1 zákona o
integrované prevenci jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení a v řízení bylo
postupováno přiměřeně podle § 3 aţ 15 zákona o integrované prevenci. Změna způsobu
jímání plynu je závaţným zásahem do funkce a tvorby tělesa 2. etapy skládky a nelze vyloučit
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moţné významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo ţivotní prostředí.
Krajský úřad dopisem ze dne 31.7.2013 oznámil ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu
účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, ţe dne 17.7.2013 bylo v předmětné věci
zahájeno správní řízení a zároveň je poţádal, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
oznámení k ţádosti vyjádřili (§ 9 odst. 1 a odst. 3 zákona o integrované prevenci). Krajský
úřad současně poţádal město Trhový Štěpánov ve smyslu § 8 odst. 2 zákona o integrované
prevenci o zveřejnění stručného shrnutí údajů ze ţádosti (kap. 4) podle § 4 odst. 1 písm. d)
zákona o integrované prevenci na úřední desce obce na dobu 30 dnů.
K ţádosti se vyjádřili:
- Vyjádření ČIŢP OI Praha č.j. ČIŢP/41/IPP/0901571.003/13/PPA ze dne 19.8.2013
- Vyjádření MěÚ Vlašim č.j. ZIP 15074/13-92/2013 KrU ze dne 22.8.2013 (bez připomínek)
- Vyjádření Povodí Vltavy, s.p. č.j. 43544/2013-242/Má ze dne 30.8.2013 (bez připomínek)
Krajský úřad se vypořádal s připomínkami účastníků řízení a příslušných správních úřadů
následovně:
ČIŢP OI Praha
Oddělení odpadového hospodářství
K předložené změně IP máme následující připomínku. Smyslem komentáře k podmínce C.2.19
v protokolu z kontroly inspekce ze dne 26. 6. 2013 není umožnění ukládat odpad kat. č. 20 01
08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven na skládce celoročně, jak je mylně
uvedeno v předmětné žádosti. Tento odpad by naopak neměl být ke skládkování přijímán do
zařízení vůbec, a to s ohledem na snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů
ukládaných do skládek a rovněž ve vztahu k příloze 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (kapalné
odpady, zápach).
KÚ: Provozovatel vymazal ze seznamu odpadů přijímaných k uloţení na skládku

výše

uvedené katalogové číslo odpadu.Všeobecně lze biologicky rozloţitelné odpady moţné
odstraňovat pouze pokud nejdou ţádným jiným způsobem vyuţít. Nemoţnost jiného vyuţití
odpadu bude uvedena v ZPO. Odpady které nelze jinak vyuţít, mohou být odstraňovány
v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje. Způsob a podmínky přijetí
těchto odpadů jsou popsány v provozním řádu skládky.
Oddělení ochrany ovzduší
Ke změně IP nemáme zásadní připomínky, pouze požadujeme doplnit provozní řád
(zpracovaný dle zákona č. 201/2012 Sb.) o další způsoby omezování prašnosti (skrápění, úklid
obslužných komunikací, snížení rychlosti) pouhé rozlévání průsakové vody do tělesa skládky
nemůže být dostatečným opatřením. O provedených opatřeních musí být vedeny záznamy v
provozním deníku. Opatření musí být prováděna vždy, když je předpoklad, že k prašnosti bude
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docházet.
KÚ: Provozovatel doplnil omezování prašnosti do provozní řádu ovzduší dle připomínek
inspekce.
V provozním řádu uvést max. rozměry aktivní plochy.
KÚ: Provozovatel doplnil max. rozměry do provozního řádu ovzduší.
Dále je třeba považovat případné zahoření skládky za mimořádnou situaci případně havárii.
Požadujeme v tomto smyslu doplnit provozní řád. Takové situace je třeba hlásit inspekci a je
třeba postupovat tak, aby v takových případech byly minimalizovány emise znečišťujících
látek do ovzduší.
KÚ: Poţadavek inspekce je zapracován do provozního řádu ovzduší.
V provozním řádu je též potřeba doplnit, za jakých podmínek bude využíván skládkový plyn z
druhé etapy (např. při překročení nějaké hodnoty obsahu metanu v plynu), jak se tato hodnota
bude zjišťovat. Monitoring plynu by měl být i nadále prováděn, především za účelem zjištění
úniků methanu do ovzduší.
KÚ: Monitoring plynu je i nadále prováděn viz kap. H.6 integrovaného povolení.
Krajský úřad změnil podmínky integrovaného povolení dle návrhu provozovatele uvedených
v ţádosti. Krajský úřad nevyhověl pouze zrušení bodů H.6., H.6.1, H.6.2 a H.6.3. Tyto
podmínky stanovují podmínky pro sledování jakosti a vývinu skládkového plynu v tělese
skládky. Provozovatel chtěl tyto podmínky zrušit na základě vybudování odplynění skládky
s energetickým vyuţitím plynu, vybaveným kontinuálním měřícím systémem. Kontinuální
měření skládkového plynu je ovšem zajištěno pouze u etap, které jsou napojeny na
kogenerační jednotku a je sledováno pouze sloţení skládkového plynu. I nadále musí být
zajištěno sledování povrchové migrace plynu, aby bylo zajištěno, ţe je těleso udrţováno
v plynotěsném stavu a nedochází k volné migraci skládkového plynu. Podmínka H.6.2 nebyla
zrušena, ale byla rozšířena o formulaci, ţe „U etap a částí skládek, které jsou napojeny na
provozovaný čerpací systém plynu, můţe být monitoring kvality skládkového plynu nahrazen
zápisem z provozního deníku čerpací stanice plynu“. Norma ČSN 83 8034 bod 11.3 uvádí, ţe
„Monitorování má pokračovat po celou dobu biodegradačního procesu, tzn. i po ukončení
ukládání odpadu pokud maximální koncentrace hořlavého plynu ve skládkovém plynu
neklesne pod 1% objemové v průměrné hodnotě měřené na všech monitorovacích místech.“
Provozovatel zúţil po dohodě s krajským úřadem seznam odpadů přijímaných na skládku.
Jedná se hlavně o biologicky rozloţitelné odpady, které by měly být přednostně vyuţívány a
neměly by končit na skládce. Biologicky rozloţitelné odpady, které mohou být přijímány
k odstranění uloţením na skládce, musí splnit podmínky pro přijetí, které budou popsány
v ZPO. Dále byly změněny některé podmínky integrovaného povolení, kde byly citovány
staré právní předpisy (viz výrok tohoto rozhodnutí). Provozní řády upravené dle výše
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uvedeného byly zaslány krajskému úřadu datovou zprávou dne 20.9.2013.
Krajský úřad uloţil do integrovaného povolení podmínku, ţe demontáţ plynových studen
v prostoru 2. etapy bude probíhat v souladu s doporučením projektanta Ing. Romana Pýchy ze
dne 31.5.2013, které bylo součástí ţádosti. Průběh demontáţe spolu s fotodokumentací bude
vyhodnocen v následujícím roce po demontáţi v závěrečné zprávě o plnění podmínek
integrovaného povolení.
Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením:
Tímto rozhodnutím se nahrazuje souhlas udělený dle § 14 odst. 1 (k odstraňovaní odpadů a
s jeho provozním řádem). zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.. Odsouhlasený provozní řád
„PROVOZNÍ ŘÁD Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Uhy I.-IV.etapa – 1. fáze
provozu skládky“ je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.
Tímto rozhodnutím se uděluje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, závazné stanovisko ke stavbě stacionárního zdroje – Regionální skládka Uhy –
skládka TKO - IV. etapa
Další připomínky účastníků řízení nebyly v průběhu řízení vzneseny. Na základě všech výše
uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Jelikoţ bylo řízení provedeno dle § 19a odst. 1, tj. jedná se o podstatnou změnu zařízení,
uhradil provozovatel v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích v platném
znění, poloţky 96 písm. b) sazebníku, ve výši 10 000 Kč bezhotovostním převodem na účet
Krajského úřadu č. 4440009060/6000.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení
odvolání k

Ministerstvu ţivotního 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.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení. Dokument, který byl
dodán do datové schránky, je doručen okamţikem, kdy se do datové schránky přihlásí
oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamţiku dodání.
Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek
otisk úředního razítka
Ing. Kamil Vitner
odborný referent
na úseku ţivotního prostředí
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Přílohy:
1.

PROVOZNÍ ŘÁD 2. ETAPY SKLÁDKY ODPADŮ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 1. fáze
provozu

2.

PROVOZNÍ ŘÁD 1. ETAPY SKLÁDKY ODPADŮ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2. fáze
provozu

3.

PROVOZNÍ ŘÁD SKLÁDKY ODPADU (1. a 2. etapa) TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

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 ţivotního prostředí, Odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí a
integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Toto rozhodnutí č.j 066326/2013/KUSK OŢP/VITK ze dne 25.9.2013 nabylo právní moci
dne 16.10.2013.
Připojení doloţky provedl Ing. Kamil Vitner dne 24.10.2013

