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 Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
 odbor životního prostředí a zemědělství 
 

NOVÁK - papír, s.r.o. 
                    Stradonice 139 
                                                                                                          440 01 Peruc      

              
Datum:  4. 10. 2021 
Spisová značka:  KUUK/020669/2021/PZ-3695 
Číslo jednací:  KUUK/132300/2021  
Vyřizuje/linka:   Ing. Lenka Russeová / 475 657 228 
E-mail:  russeova.l@kr-ustecky.cz 
Počet listů/příloh:  6/0   

 
NOVÁK - papír, s.r.o. - Zařízení ke sběru a úpravě odpadů 
povolení dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), 
jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení) v platném znění, ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále 
jen „zákon o odpadech“) a ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po řízení vedeném dle zákona o odpadech a správního 
řádu, rozhodl na základě žádosti společnosti NOVÁK - papír, s.r.o. takto: 
 

právnické osobě NOVÁK - papír, s.r.o. 

se sídlem Stradonice 139, 440 01 Peruc, IČ 25479831, 
 

podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech 
 

v y d á v á    p o v o l e n í 
 

 
k provozu zařízení ke sběru a úpravě odpadů (CZU00724) kategorie ostatní, umístěného na 
adrese: Stradonice 139, 440 01 Peruc, na části pozemku p.  č. 720/11 o rozloze 500 m2, na části 
pozemku p. č. 720/9 o rozloze 100 m2 a v části budovy na st. p. č. 173/2 o rozloze 900 m2, 
všechny  k. ú. Stradonice u Pátku (kód 718297), kde probíhají následující činnosti (11.1.0 -sběr; 
3.4.0 – ruční třídění a dotřídění papírových odpadů dle druhu materiálu a jejich 3.3.0 – lisování) 
podle přílohy 2 zákona o odpadech 

a schvaluje jeho provozní řád, 

jehož stejnopis označený úředním razítkem je založen ve správním spisu vedeném ve věci. 

Zařízení je určeno ke sběru papírových odpadů kategorie ostatní odpad od právnických nebo 
podnikajících fyzických osob a nepodnikajících fyzických osob a jejich úpravě spočívající v ručním 
třídění nebo dotřídění dle druhu papíru, lisování do balíků za účelem snížení jejich objemu. Odpady 
budou následně předávány do zařízení k nakládání s odpady k  využití nebo odstranění a to 
pravidelně po kompletaci ucelených transportních dávek nebo po naplnění okamžité kapacity 
zařízení, tak aby nedošlo k překročení doby uložení odpadu v zařízení 9 měsíců. 
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Identifikační číslo zařízení: CZU00724 
 
Prováděné činnosti v zařízení dle přílohy č. 2 zákona o odpadech: 

- Sběr odpadů 11.1.0 

- Lisování odpadu 3.3.0 

- Třídění a dotřídění odpadu 3.4.0  

Způsob úpravy odpadů dle přílohy č. 5 zákona o odpadech: 

- R12a - Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1    

až R11 neuvedená v dalších bodech 

- R12c – Úprava před recyklací nebo zpětným získáváním organických látek (papír, plasty) 

Do 31. 12. 2021 bude pro účely vedení evidence odpadů používán kód R12. 

Kapacitní údaje                                         

roční projektovaná kapacita zařízení:                                                   6000 t 
roční zpracovatelská kapacita zařízení povolené činnosti 3.3.0:     6000 t 
roční zpracovatelská kapacita zařízení povolené činnosti 3.4.0:     6000 t   
denní zpracovatelská kapacita zařízení:                                                   25 t  
maximální okamžitá kapacita zařízení:                                         1000 t 

Povolení je ve smyslu § 22 odst. 4 zákona o odpadech vázáno na splnění následujících podmínek:  

1. Do zařízení je možné přijímat výhradně následující druhy odpadů kategorie ostatní zařazené dle 
Katalogu odpadů:  

Kód odpadu Kategorie 
odpadu 

Název odpadu 

03 03 08 O Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 

19 12 01 O Papír a lepenka 

20 01 01 O Papír a lepenka 

2. Zařízení bude provozováno v souladu s odsouhlaseným provozním řádem, není-li dále uvedeno 
jinak. Obsluha zařízení bude s tímto provozním řádem prokazatelně seznámena a provozní řád 
bude k dispozici na provozovně. Stejnopis provozního řádu opatřený otiskem úředního razítka 
a podpisem oprávněné úřední osoby je předán provozovateli. 

3. V případě přebírání odpadů od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání 
musí průvodní dokumentace odpadu obsahovat písemné údaje o předávající osobě, písemné 
údaje o odpadu a jeho vlastnostech, nebo základní popis odpadu, dle platných právních 
předpisů, jejichž rozsah bude odpovídat charakteru a přejímacím podmínkám zařízení, kam 
budou odpady dodávány k využití nebo odstranění, aby přejímající mohl identifikovat jeho 
vlastnosti a určit podmínky dalšího nakládání s tímto odpadem. 

4. Provozní evidence zařízení bude zahrnovat provozní deník, písemné údaje o předávající osobě, 
písemné údaje o přijímaném odpadu a jeho vlastnostech, nebo základní popisy odpadů, 
průběžnou evidenci odpadů, která bude vedena pro přijímané odpady, i pro odpady vzniklé 
provozem zařízení v souladu s platnou legislativou Záznamy provozní evidence budou 
uchovávány nejméně po dobu 5 let. 

5. Přijaté odpady budou po naplnění okamžité kapacity zařízení bezodkladně předány k dalšímu 
využití či odstranění. 

http://www.kr-ustecky.cz/
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6. V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, 
druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní dokumentací, bude tato skutečnost 
bez zbytečného prodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, včetně označení 
původce či odesílatele. 

7. Souhlas s provozem výše uvedeného zařízení se vydává na dobu neurčitou. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Dne 4. 2. 2021 byla doručena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, žádost společnosti NOVÁK - papír, s.r.o., se sídlem 139, 440 01 Peruc, IČ 25479831, 
o udělení povolení k provozu zařízení ke sběru a úpravě odpadů ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 
zákona o odpadech. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.  

Předmětem žádosti je vydání povolení k provozu zařízení ke sběru a úpravě odpadů umístěného na 
adrese: Stradonice 139, 440 01 Peruc, na části pozemku p.  č. 720/11 o rozloze 500 m2, na části 
pozemku p. č. 720/9 o rozloze 100 m2 a v části budovy na st. p. č. 173/2 o rozloze 900 m2, 
všechny  k. ú. Stradonice u Pátku (kód 718297).  

Zařízení je určeno ke sběru níže uvedených papírových odpadů kategorie ostatní odpad od 
právnických nebo podnikajících fyzických osob a nepodnikajících fyzických osob, úpravě spočívající 
v ručním třídění nebo dotřídění přijatých odpadů dle druhu papíru, lisování do balíků za účelem 
snížení jejich objemu, které odpovídá kódu činnosti 3.3.0 a 3.4.0 a způsobu nakládání R12a a R12c 
ve smyslu přílohy č. 2 zákona o odpadech (do 31. 12. 2021 bude pro účely vedení evidence odpadů 
používán kód R12). Odpad bude následně předáván oprávněným osobám k jeho využití nebo 
odstranění a to pravidelně po kompletaci ucelených transportních dávek nebo po naplnění okamžité 
kapacity zařízení, tak aby nedošlo k překročení doby uložení odpadu v zařízení 9 měsíců.  

Roční kapacita zařízení činní 6 000 t odpadů. Maximální okamžitá kapacita zařízení činní 1 000 t 
odpadů. Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti (R12a, R12c) je 6 000 t 
odpadů. Projektovaná denní zpracovatelská kapacita 25 t odpadu. 

V současné době je zařízení provozováno na základě rozhodnutí, kterým krajský úřad udělil žadateli 
souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů (CZU00724) ze dne 24. 2. 2016 pod 
č. j.: 80/ZPZ/2016/PZ-2760 na dobu určitou, a to do 31. 3. 2021. Vzhledem ke končící platnosti 
tohoto rozhodnutí, a zároveň s ohledem na změnu legislativy, požádal žadatel o vydání nového 
povolení k provozování tohoto zařízení. 

Ve smyslu přechodného ustanovení § 153 odst. 2 zákona o odpadech a dle výkladu MŽP uvedeném 
v metodickém pokynu MŽP pro žadatele o povolení nových zařízení pro nakládání s odpady ze dne 
25. 1. 2021 může v případě, že provozovatel zařízení, které je provozováno na základě souhlasu 
podle § 14 ods. 1 zák. č. 185/2001 Sb., požádá před uplynutím doby platnosti tohoto souhlasu 
o vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech, pak může být zařízení provozováno 
na základě tohoto souhlasu do dne, kdy bude o jeho žádosti pravomocně rozhodnuto (tzn. i po 
uplynutí doby platnosti souhlasu).  

K žádosti byly předloženy následující doklady: 
- návrh provozního řádu zařízení ke sběru a úpravě odpadů; 
- návrh provozního deníku zařízení; 
- vnitropodniková směrnice – Odpadové hospodářství. 

Z veřejně dostupných zdrojů byl zdejším úřadem získány dne 18. 2. 2021 následující doklady: 

- informace o pozemku p. č.  720/11, p. č. 720/9, st. p. č. 173/2  všechny v k. ú. Stradonice u Pátku 
a to z  katastru nemovitostí; 

- výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku; 
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- výpis z OR vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20080. 
 
Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny předepsané náležitosti žádosti o udělení 
povolení k provozu zařízení dle přílohy č. 3 zákona o odpadech, vyzval zdejší úřad dne 19. 2. 2021 
prostřednictvím elektronické pošty žadatele k jejich doplnění a to konkrétně o náležitosti uvedené 
pod písm. e), g), k), l), p) bodu 1 přílohy č. 3 zákona o odpadech (s možností jejich zapracování do 
návrhu provozního řádu), dále k dodatečnému předložení právního vztahu žadatele k předmětnému 
zařízení; dokladu o souladu zařízení se zvláštními předpisy (stavebním zákonem); závazného 
stanoviska příslušné KHS, která je dotčeným orgánem státní správy v řízení o vydání povolení k 
provozu zařízení dle zákona o odpadech; opravě a doplnění předloženého návrhu provozního řádu 
a deníku tak aby byly v souladu s platnou legislativou; fotodokumentace aktuálního stavu zařízení 
vzhledem k situaci v daném období související s vyhlášenými opatřeními z hlediska šíření 
onemocnění covid-19 a s tím souvisejícím omezením realizovat místní šetření. 

Žadatel předal krajskému úřadu elektronickou poštou dne 3. 3. 2021 následující doklady: 

- kolaudační rozhodnutí, kterým se povoluje užívání stavby „Stavební úpravy stávajícího 
hospodářského objektu za účelem změny v užívání na výrobní halu „A“ pro zpracování papíru“ 
Stradonice, vydané Městským úřadem Louny, stavební úřad, pod č. j.: MULN/2914/2005/SU/S 
dne 14. 4. 2005;  

- smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi panem Milošem Novákem 
(pronajímatelem) a žadatelem (nájemcem) dne 1. 1. 2005 na dobu neurčitou včetně jejich 
dodatků a to dodatku zavřeného dne 1. 1. 2009 a dodatku uzavřeného dne 1. 1. 2011; 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny, pod 
č. j.: KHSUL 14403/2021 ze dne 11. 2. 2021, ve kterém KHS vyjadřuje souhlas s povolením 
provozu zařízení;  

- fotodokumentaci dokumentující aktuální stav zařízení. 

Dne 17. 3. 2021 byla krajskému úřadu doručena žádost, v níž žadatel požádal o přerušení řízení ve 
věci udělení povolení k provozu zařízení ke sběru a úpravě odpadů, a to na 2 až 3 měsíce, proto 
aby mohl provést úpravu a doplnění provozního řádu dle platného zákona o odpadech a jeho 
prováděcí vyhlášky, která však v daném období nebyla MŽP vydána. Žádosti o přerušení řízení na 
požádání žadatele krajský úřad v souladu s § 64 odst. 2 správního řádu vyhověl a usnesením 
vydaným pod č. j.: KUUK/040499/2021 ze dne 22. 3. 2021 správní řízení do 31. 5. 2021 přerušil. 

S blížícím se koncem doby, na kterou bylo řízení přerušeno si žadatel opětovně dne 31. 5. 2021, 
podal žádost o další přerušení řízení a to do 31. 8. 2021, jako důvod uvedl, skutečnost že stále není 
MŽP vydána prováděcí vyhláška k novému zákonu odpadech podle, které by mohl aktualizovat 
provozní řád zařízení. Také této žádosti o přerušení řízení na požádání žadatele krajský úřad 
v souladu s  § 64 odst. 2 správního řádu vyhověl a usnesením vydaným pod 
č. j.: KUUK/074197/2021 ze dne 3. 6. 2021 správní řízení do 31. 8. 2021 opětovně přerušil.   

Dne 9. 8. 2021 předložil žadatel zdejšímu úřadu zpracovaný návrh provozního řádu, který byl 
upraven a doplněn ve smyslu výše uvedené výzvy k doplnění žádosti. Následně dne 10. 9. 2021 
byla prostřednictvím elektronické pošty předložena konečná verze provozního řádu. 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oznámil opatřením ze dne 
10. 9. 2021 pod č. j.: KUUK/121656/2021 zahájení řízení všem účastníkům a dotčeným orgánům 
veřejné správy a seznámil účastníky řízení s právem navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou 
dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Zároveň byli účastníci řízení a dotčené orgány poučeni o právu 
nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Žadatel byl zároveň vyzván k uhrazení 
správního poplatku ve výši 500 Kč. 

Správní poplatek ve výši 500 Kč byl žadatelem uhrazen převodem z účtu dne 20. 9. 2021. 
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Žádná vyjádření, která by bránila vydat požadovaný souhlas, krajský úřad neobdržel ani ze strany 
účastníků řízení ani dotčených správních orgánů.  

Krajský úřad podmínkou č. 3 upřesnil požadavky na rozsah informací o odpadech přijímaných 
do zařízení s ohledem na to, do jakého zařízení budou odpady předávány k využití nebo odstranění, 
aby jeho provozovatel mohl spolehlivě identifikovat vlastnosti odpadu a určit podmínky dalšího 
nakládání s tímto odpadem.  

Podmínkou č. 4 krajský úřad upřesnil obsah provozní evidence zařízení a dobu její archivace 
především pro možnost zpětné kontroly provozu zařízení.  

Podmínka č. 5 zajišťuje, aby nedocházelo k hromadění přijatých odpadů mimo vymezená místa 
z manipulačních a bezpečnostních důvodů.  

Podmínkou č. 6 uložil krajský úřad provozovateli zařízení povinnost ohlašovat události, které mohou 
indikovat porušení některých zákonných povinností ze strany dodavatelů odpadů a které vyjdou 
najevo při přejímce odpadů do zařízení. Cílem této ohlašovací povinnosti je umožnit operativní 
prošetření těchto případů v reálném čase a předcházet tak nekontrolovatelnému a neevidovanému 
pohybu odpadů. 

Krajským úřadem bylo předmětnému zařízení přiřazeno z evidenčních důvodů identifikační číslo 
zařízení CZU00724), které je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti 
a jejích příloh se zákonem o odpadech a s krajským plánem odpadového hospodářství. Protože 
nezjistil žádné důvody, které by znemožňovaly žádosti vyhovět, vydal povolení k provozu zařízení 
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Přitom v souladu s § 22 odst. 4 zákona 
o odpadech upřesnil podmínky provozu zařízení k zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidí, 
a to v rozsahu, který je u zařízení daného typu a účelu v místě obvyklý. 

POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve kterém 
se uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne 
následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého 
dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.  
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RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 
 

Rozdělovník 

Účastníci řízení: 

- adresát,IDDS:2k6vmzz + příloha (schválený provozní řád po nabytí právní moci rozhodnutí) 
- Městys PERUC, Oldřichova 49, 439 07 Peruc, IDDS: zfubb3z  

Dotčené orgány veřejné správy: 

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, ÚP Louny,  
- Poděbradova 749, 440 38 Louny, IDDS:8p3ai7n  

http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz
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Na vědomí: 

- Miloš Novák, Hřivčice 36, 440 01 Peruc, IDDS: zq4qbcu  
- Městský úřad Louny, odbor ŽP, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny, IDDS: gc9bxmk  
- vlastní 
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