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EURO WASTE, s.r.o. – obchodování s odpady
povolení dle § 26 odst. 1 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. písm. g) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění, ustanovení § 26 odst. 1 zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a ustanovení § 11 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) po řízení
vedeném dle zákona o odpadech a správního řádu, rozhodl na základě žádosti společnosti
EURO WASTE, s.r.o., takto:
právnické osobě EURO WASTE, s.r.o.
se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČ 25018132,
podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona o odpadech
uděluje

povolení

k obchodování s níže uvedenými odpady kategorie ostatní. Identifikační číslo
obchodníka je COU00002.
Seznam druhů odpadů kategorie ostatní zařazených dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb.,
o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), k nimž se povolení
vztahuje:
Kód
odpadu
03 03 08

Kategorie
odpadu
O

15 01 01
15 01 02

O
O

15 01 05
16 01 19
17 02 03

O
O
O

Název odpadu
Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
(tetrapak a další vrstvené obaly)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
(PET lahve – transparentní, barevné; HDPE / LDPE fólie; HDPE
duté obaly; bigbagy)
Kompozitní obaly (tetrapak a další vrstvené obaly)
Plasty (HDPE / LDPE fólie)
Plasty
(PET – transparentní, barevný; HDPE / LDPE fólie; HDPE duté
obaly; bigbagy)
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19 12 01
19 12 04

O
O

20 01 01
20 01 39

O
O

Papír a lepenka
Plasty a kaučuk
(PET lahve – transparentní, barevné; HDPE / LDPE fólie; HDPE
duté obaly; bigbagy)
Papír a lepenka
Plasty
(PET lahve – transparentní, barevné; HDPE / LDPE fólie; HDPE
duté obaly; bigbagy)

Rozhodnutí se uděluje na dobu určitou do 31. 3. 2027.

ODŮVODNĚNÍ
Dne 28. 1. 2021 byla doručena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, žádost společnosti EURO WASTE, s.r.o., se sídlem Litoměřická 272, 411 08
Štětí, IČ 25018132, o udělení povolení k obchodování s odpady. Dnem podání žádosti bylo
zahájeno správní řízení.
S ohledem na povinnost správního úřadu postupovat v souladu s § 3 správního řádu v řízení
tak, aby byl v rozsahu potřebném k zajištění souladu přijatého řešení s veřejným zájmem
zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, vyzval zdejší úřad žadatele formou
sdělení ze dne 5. 2. 2021 k poskytnutí doplňujících informací, které by mohly potvrdit
předpoklad, že odpady druhu 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 15 01 05, 16 01 19, 17 02 03, 19
12 04, 20 01 39 uvedené v žádosti společně s dalšími druhy odpadu mohou být předmětem
nákupu za účelem dalšího prodeje, popřípadě k návrhu důkazů k prokázání této skutečnosti.
V případě, že tento předpoklad by mohl být splněn jen pro odpady konkrétních vlastností
nebo konkrétního původu, byl žadatel vyzván k jejich přesné specifikaci. U dalších odpadů
uvedených v žádosti charakteru papír, lepenka a obaly z těchto matriálů výše uvedené
doplnění informací zdejší úřad nevyžadoval, neboť je mu známa situace na trhu, kde tyto
odpady mají trvale kladnou hodnotu.
Žadatel dne 22. 2. 2021 předal zdejšímu úřadu doklady v rozsahu cenových nabídek na
výkup odpadů, daňového dokladu o prodeji odpadu žadatelem dalším oprávněným osobám,
kterými prokázal, že odpady uvedené ve sdělení krajského úřadu, které současně přesně
vyspecifikoval, mají kladnou hodnotu a že žadatel při nakládání s uvedenými odpady může
být v pozici obchodníka s odpady. Dále také upravil rozsah odpadů uvedený v žádosti, tak že
vyřadil odpad druhu 07 02 13 Plastový odpad a 12 01 05 Plastové hobliny a třísky, neboť
s nimi nebude chtít obchodovat.
V řízení bylo ověřeno, že žádost má všechny náležitosti v souladu s přílohou č. 3 zákona
o odpadech. Dále bylo vyhodnoceno, že předmětné druhy odpadů mohou mít kladnou
hodnotu, a že obchodník je způsobilý plnit povinnosti dle ustanovení § 44 zákona
o odpadech.
Žadatel byl vyzván k uhrazení správního poplatku ve výši 500 Kč. Správní poplatek byl
žadatelem uhrazen převodem z účtu dne 26. 2. 2021.
Krajským úřadem bylo předmětnému obchodníkovi přiřazeno z evidenčních důvodů
identifikační číslo (COU00002), 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 předpisy vydanými k jeho provedení
a se schváleným Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Protože krajský úřad
nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily žádosti vyhovět, rozhodl udělit povolení tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
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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. Odvolání se podává
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. 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.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
 adresát, IDDS: gk6dywf
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