ODESÍLATEL:

ADRESÁT:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor odpadů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Otto Rüdiger Schulze Holz und
Baustoffrecycling GmbH & Co. KG
OT Neuendorf, Schleuener Weg Nr. 1
16775 Löwenberger Land
Spolková republika Německo

V Praze dne
Sp. Zn.:
Č.j.:
Oznámení č.:

7.4.2020
ZN/MZP/2020/720/231; 7935/Re
MZP/2020/720/1095
DE1350/180831

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný orgán státní
správy podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpadech“), na základě provedeného řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s hlavou II
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 1013/2006“), částí devátou zákona
o odpadech, vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu
odpadů (dále jen „Katalog“), a vyhláškou č. 374/2008 Sb. (dále jen „vyhláška“),
vydává
společnosti
Otto Rüdiger Schulze Holz und Baustoffrecycling GmbH & Co. KG, OT
Neuendorf, Schleuener Weg Nr. 1, 16775 Löwenberger Land, Spolková
republika Německo
(dále jen „oznamovatel“),
souhlas s přepravou odpadu
kód odpadu dle Katalogu
název odpadu dle Katalogu
kategorie odpadu
zařazení odpadu pro účely
přeshraničního pohybu

19 12 10
spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
ostatní
odpad není uveden v přílohách III („zelený“
seznam odpadů) a IV („žlutý“ seznam odpadů)
nařízení 1013/2006

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

(dále jen „odpad k využití“),
ze Spolkové republiky Německo do České republiky,
v celkovém množství 3 000 tun,
za účelem předběžného využití (R13) v zařízení provozovaném společností
EcoWasteEnergy s.r.o., Tovární 296, 538 04 Prachovice, IČ 498 14 125 (dále jen
„příjemce“), a následného jiného než předběžného využití (R1) v cementárně
společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., IČ 278 92 638, závod Tovární 296,
538 04 Prachovice (dále jen „zpracovatel“),
z a t ě c h t o p o d m í n e k:
1. Rozhodnutí je platné do 28.2.2021.
2. Formulář oznámení (Notifizierungsformular) číslo DE1350/180831, vydaný zemí
odeslání v souladu s přílohou IA nařízení 1013/2006, potvrzený v bloku č. 20
ministerstvem, je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a přeprava odpadu k využití
musí být prováděna v souladu s údaji v tomto formuláři oznámení.
3. Smlouva uzavřená mezi oznamovatelem a příjemcem musí splňovat podmínky
stanovené článkem 5 nařízení 1013/2006.
4. Toto rozhodnutí je platné pouze tehdy, je-li v platnosti finanční záruka nebo
odpovídající pojištění ve smyslu čl. 6 nařízení 1013/2006.
5. Při výrobě odpadu k využití nebudou použity nebezpečné odpady. Odpad
k využití bude prostý zápachu, který je typický pro komunální odpady nebo
odpady, které vznikly úpravou komunálních odpadů.
6. Složení a vlastnosti odpadu k využití musí být takové, aby mohl být v zařízení
příjemce beze zbytku využit při výrobě cementářského slínku.
7. Složení a vlastnosti odpadu k využití nesmí být z hlediska jeho energetického
využití horší, než tomu bylo u odpadu, se kterým byla provedena ve dnech 24.
a 25.11.2016 spalovací zkouška, jejíž podmínky byly stanoveny Krajským úřadem
Pardubického
kraje
(dále
jen
„krajský
úřad“)
sdělením
č.j.
KrÚ63365/2016/OŽPZ/PI ze dne 7.9.2016.
8. Každá zásilka odpadu k využití musí splňovat současně následující podmínky:
●

nebude obsahovat nebezpečné příměsi,

●

nebude obsahovat více než 30,13 % vody,

●

nebude obsahovat více než 2,09 % chloru,

●

obsah popela podle ČSN ISO 1171, případně podle ČSN EN 15403, nebude
vyšší než 30,52 %

●

bude mít výhřevnost minimálně 9,9 MJ/kg.
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9. Pokud k tomu bude vyzván celními orgány, krajským úřadem nebo Českou
inspekcí životního prostředí, oznamovatel zajistí na vlastní náklady odběr
reprezentativního vzorku z příslušné zásilky odpadu a provedení rozborů
nezávislou laboratoří, které ověří, zda jsou plněny podmínky stanovené tímto
rozhodnutím. Odběr reprezentativního vzorku bude proveden pod odborným
dohledem správního orgánu, který si odběr vzorku vyžádal a jemuž budou také
předloženy k posouzení výsledky rozboru.
10. Silniční přeprava odpadu k využití po území ČR bude uskutečněna po
navržených trasách s místem vstupu do ČR na silničním propojení Breitenau –
Krásný Les (dálnice). Při přepravě odpadu k využití musí být respektovány
zákazy a omezení vyznačené dopravním značením.
11. Dopravce, který bude provádět přepravu odpadu k využití, bude mít zajištěno
pojištění dopravce proti škodám vůči třetím osobám, platné na území České
republiky po celou dobu platnosti tohoto rozhodnutí.
12. Odpad k využití bude uskladněn a zpracováván pouze v prostorech vyhrazených
pro tento účel v areálu provozovny příjemce, EcoWasteEnergy s.r.o. Skoranov
64, 538 43 Třemošnice.
13. Zpracovatel provede následné využití jiné než předběžné (energetické využití)
odpadu dodaného příjemcem v zařízení na výrobu cementového slínku, které
provozuje v k.ú. Prachovice.
14. Pokud některý z kontrolních orgánů uvedených v bodě 9 tohoto rozhodnutí zjistí,
že do zařízení příjemce je dovážen odpad, který vykazuje natolik podstatné
odchylky od složení a vlastností odpadu, se kterým byla prováděna spalovací
zkouška, že je nezbytné provést novou spalovací zkoušku, končí platnost tohoto
souhlasu dnem, kdy kontrolní orgán písemně ohlásí tuto skutečnost ministerstvu.
15. Před zahájením přepravy odpadu do zařízení zpracovatele vyplní příjemce
formulář podle Annexu 1 Correspondents´Guidelines No. 3 (dále jen „CG3“)
v blocích 1 až 9 a zašle takto vyplněný formulář zpracovateli, případně zajistí, aby
formulář provázel zásilku upraveného odpadu.
16. V případě, že pohyb zásilky odpadu k využití nemůže být ukončen v souladu
s oznámením nebo smlouvou a odpad se nachází na území České republiky,
zajistí oznamovatel vrácení zásilky zpět do země odeslání.
17. Pokud bude zařízení příjemce nebo zařízení zpracovatele na dobu delší než 5
pracovních dnů odstaveno z provozu, oznamovatel a příjemce zajistí přerušení
dodávek odpadu k využití do doby obnovení provozu tohoto zařízení.
18. Zpracovatel po dokončení využití jiného než předběžného splní svoji povinnost
podle čl. 16 odst. e) nařízení 1013/2006 vyplněním bloku 10 formuláře podle
Annexu 1 CG3 a jeho zasláním příjemci.
19. Příjemce odpadu splní svoji povinnost podle čl. 15 odst. e) nařízení 1013/2006
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tak, že v dolní části formuláře podle Annexu 1 CG3 potvrdí prohlášení uvedené
v CG3, Annexu 2, Option 1, bodu 4 a kopie dokumentu zašle oznamovateli a
všem dotčeným příslušným orgánům. Prvopis formuláře podle Annexu 1 CG3 si
příjemce archivuje nejméně po dobu 3 let.

Odůvodnění
Dne 19. 2.2020 podal oznamovatel ministerstvu prostřednictvím příslušného orgánu
místa odeslání (SBB Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH, Potsdam)
oznámení o plánované přepravě 3 000 tun spalitelného odpadu (paliva vyrobeného z
odpadu) ze Spolkové republiky Německo do České republiky v období od
1.3.2020 do 28.2.2021 za účelem energetického využití v zařízení příjemce. Součástí
oznámení byl mj. formulář oznámení vydaný zemí odeslání, č. DE1350/180831.
Ministerstvo zaslalo dne 16.3.2020 potvrzení o přijetí ve smyslu čl. 8 odst. 2 nařízení
1013/2006.
Krajský úřad sdělením č.j. KrÚ63365/2016/OŽPZ/Pl ze dne 7.9.2016 stanovil
podmínky pro provedení spalovací zkoušky v zařízení příjemce, jejímž účelem bylo
ověřit vhodnost odpadu k využití dodávaného oznamovatelem. Ministerstvo
rozhodnutím č.j. 51250/ENV/16; 6909/Re ze dne 26.10.2016 povolilo oznamovateli
přepravu 200 tun odpadu k využití za účelem provedení spalovací zkoušky v zařízení
příjemce. Spalovací zkouška proběhla ve dnech 24. a 25.11.2016. Výsledky
spalovací zkoušky byly podkladem pro formulaci podmínek přepravy odpadu k využití
v rozhodnutí ministerstva č.j. 10198/ENV/17; 7069/Re ze dne 23.3.2017, jakož i v
dalších navazujících rozhodnutích.
Podle bodů 47, 48, 49 přílohy IC nařízení 1013/2006 se průvodní doklad používá pro
sledování, evidenci a kontrolu přepravy až po dokončení předběžného využití.
Osvědčení o dokončení následného využití jiného než předběžného musí podle
poslední věty bodu 49 určit každá země samostatně. Podmínkami č. 15, 18, 19
tohoto rozhodnutí bylo v souladu s příslušnými ustanoveními (zejména přílohy IC)
nařízení 1013/2006 stanoveno, že osvědčení o dokončení následného využití jiného
než předběžného bude provedeno pomocí formuláře podle Annexu 1 ke
Correspondents´ Guidelines No 3. (Correspondents´Guidelines No 3. byla přijata při
zasedání kontaktních subjektů, konaném v červnu 2007 v souladu s čl. 57 nařízení
1013/2006, za účelem sjednocení interpretace ustanovení čl. 15 a 16 v členských
státech).
Ministerstvo oznámení posoudilo z hlediska dodržení podmínek stanovených
nařízením 1013/2006, zákonem o odpadech a vyhláškou s tím, že lze souhlasit
s navrhovanou přeshraniční přepravou odpadu jen za podmínek uvedených ve
výroku.
Toto rozhodnutí nenahrazuje žádné jiné rozhodnutí nebo opatření orgánů státní
správy podle zvláštních předpisů.
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Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může být podán podle ustanovení § 152 odst. 1 ve spojení
s § 83 odst. 1 správního řádu rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení
tohoto rozhodnutí. Lhůta určená k podání rozkladu začíná v souladu s § 40 odst. 1
písm. a) správního řádu běžet následující den po dni, kdy bylo toto rozhodnutí
oznámeno. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný. Podle § 152
odst. 2 správního řádu se rozklad podává k rozhodnutí ministrovi životního prostředí,
a to prostřednictvím ministerstva.

Jan
Maršák

Digitálně podepsal
Jan Maršák
Datum: 2020.04.07
21:52:41 +02'00'

Ing. Bc. Jan M ar š á k, Ph.D.
ředitel odboru odpadů
podepsáno elektronicky

Na vědomí:
1. SBB Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH, Großbeerenstraße 231,
14480 Potsdam, Postfach 60 13 52, 14413 Potsdam, Spolková republika
Německo
2. EcoWasteEnergy s.r.o., Tovární 296, 538 04 Prachovice
3. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Komenského náměstí č.p. 120, 532 11 Pardubice
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI, Hradec Králové
5. Česká inspekce životního prostředí, ředitelství Praha, oddělení odpadového
hospodářství
6. CENIA, oddělení odpadového hospodářství, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Vršovice

souhlas s přepravou odpadu ze zahraničí do ČR č.j. MZP/2020/720/1095

str. 5

