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USNESENÍ 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  
(dále jen „krajský úřad“), jako úřad pověřený usnesením Ministerstva životního prostředí (ze 

dne 15.12.2015 pod č.j. 1951/550/15-To,Hr 81500/ENV/15) podle ust. § 131 odst. 4 zákona                    
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel 
ve dnech 17.12.2015, 7.1.2016 a 11.1.2016 žádost o vydání integrovaného povolení 
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, 
PSČ 10200, IČ 493 56 089, k záměru „Spalovna nebezpečných a  ostatních odpadů“ (záměr je 

umístěn v katastrálním území obce Rybitví, v Pardubickém kraji, žádost byla podána 

společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. dne 26.6.2012) podle ust. § 13 zákona                                 
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“). 
 
Krajský úřad jako příslušný správní orgán k vydání integrovaného povolení podle                            
ust. § 149 odst. 2 správního řádu, ve spojení s ust. § 64 odst. 1 písm. e) správního řádu 
předmětné správní řízení přerušuje do 20.9.2016. 
 

Odůvodnění 
 

Dne 31.1.2010 pod č.j. 7432/ENV/10 vydalo Ministerstvo životního prostředí (dále jen 

„ministerstvo“) stanovisko podle ustanovení §10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění předpisů platných k 31.1.2010 (dále jen „stanovisko“), k záměru 
pod názvem „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ (pozn. 

v informačním systému  EIA se jedná o záměr vedený pod kódem MZP186). 
Dne 26.6.2012 podala společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, 
Pražská 1321/38a, PSČ 10200, IČ 493 56 089 (dále jen „společnost“) žádost o vydání 
integrovaného povolení podle ust. § 13 zákona o integrované prevenci pro záměr „Spalovna 
nebezpečných a  ostatních odpadů“ na Krajský úřad Pardubického kraje (pozn. záměr, na 

který bylo v roce 2010 vydáno stanovisko byl tehdy uváděn pod názvem „Modernizace 

spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“). 
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Dne 17.12.2015 byl usnesením (ze dne 15.12.2015 pod č.j. 1951/550/15-To,Hr 

81500/ENV/15) ministerstvem pověřen k projednání a rozhodnutí o žádosti společnosti podle 
ust. § 13 zákona o integrované prevenci krajský úřad (pozn. podklady k žádosti byly postupně 

doplňovány - 1. podání ze dne 7.1.2016, JID 1396/2016/KHK, zaslal Krajský úřad 

Pardubického kraje; 2. podání ze dne 11.1.2016, JID 2627/2016/KHK, zaslalo ministerstvo).   
Dne 13.1.2016 pod č.j. 503/ZP/2016-5 oznámil krajský úřad všem dotčeným subjektům 
pokračování řízení. Ve smyslu ust. § 50 odst. 2 správního řádu zaslal krajský úřad žádost 
ministerstvu, které je v souladu s přechodnými ustanoveními  zavedenými Čl. II bodu 1. 
zákona č. 39/2015 Sb., též příslušným správním úřadem podle ust. § 21 písm. c) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon EIA“) k: 

1.  vydání závazného stanoviska k ověření obsahu souladu stanoviska (pozn. IS EIA 
záměr uvedený pod číslem kódu MZP186) vydaného podle ust. § 10 zákona                          
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
předpisů k datu 31.10.2010, s požadavky právních předpisů, které zapracovávají 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU.  

2. vydání závazného stanoviska podle ust. § 9a odst. 4 zákona EIA. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o závazná stanoviska, jejichž obsah je závazný pro 
výrokovou část předmětného integrovaného povolení a ministerstvo je v tomto případě 
dotčeným orgánem dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu, krajský řad podle ust. § 149 odst. 2 
správního řádu, ve spojení s ust. § 64 odst. 1 písm. e) správního řádu řízení přerušil do 
20.5.2016. 
Ke dni 18.5.2016 krajský úřad neobdržel předmětná závazná stanoviska. V tomto kontextu 
krajský úřad rozhodl o prodloužení přerušeného řízení o další 4 měsíce, tj. do 20.9.2016 
Doba přerušení řízení na další 4 měsíce byla krajským úřadem stanovena s ohledem na 
dosavadní průběh řízení (pozn. řízení je vedeno od roku 2012) a dále na skutečnost, že by 
měla být vydána dvě závazná stanoviska, přičemž závazné stanovisko podle ust. § 9a odst. 4 
zákona EIA navazuje na závazné stanovisko k ověření obsahu souladu stanoviska s 
požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2011/92/EU.  
Jakmile odpadne překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno (vydáním závazných stanovisek 

ministerstvem) správní orgán bude v řízení pokračovat (ust. § 65 odst. 2 správního řádu). 
Krajský úřad dále žádá dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Rybitví a Pardubický 
kraj, o zveřejnění informace o přerušení řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je 
nejméně 30 dnů. Krajský úřad současně žádá dotčené územní samosprávné celky o písemné 
vyrozumění o dni vyvěšení této informace krajskému úřadu v nejkratším možném termínu. 
 
 

Poučení účastníků řízení 
Proti tomuto usnesení se lze podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne 
jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným  
u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání 
nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 

                                                      Dr.Ing. Richard Veselý 
                                                      vedoucí oddělení EIATO 
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Rozdělovník  
 
 
Účastníci řízení  

1. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 10200 Praha 10 
2. Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
3. Obec Rybitví, Školní 180, 533 54 Rybitví 
4. Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128,  530 09  Pardubice 
5. Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice 
6. Městský obvod Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice 
7. Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
8. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
9. Obec Černá u Bohdanče, Černá u Bohdanče č.p. 156, 533 41 Lázně Bohdaneč 
10. Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč 
11. Obec Srnojedy, Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy 
12. Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim 
13. Obec Břehy, Bahníkova 8, 535 01 Přelouč 
14. Synthesia, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice 
15. Občanské sdružení Lány, Lány na Důlku 51, 530 02 Pardubice 
16. Občanské sdružení pro zdravé prostředí, Kolonie 477, 530 06 Pardubice 
17. Zelená pro Pardubicko, občanské sdružení, Bartoňova 831, 530 12 Pardubice 
18. Občanské sdružení Čistý vzduch pro Pardubice, Pohránovská 235, 533 53 Pardubice 
19. NEBELET o.s., 28. října 346, 530 03 Pardubice 
20. Občanské sdružení pro rozvoj Pardubic, V Zátiší 1058, 530 21 Pardubice 
21. Greenpeace Česká republika, Prvního pluku 12/143, 186 00 Praha 8 - Karlín 
22. Arnika, Chlumova 17, Praha 3 
23. Děti země, Cejl 157/50, 602 00 Brno 
24. Český svaz ochránců přírody, Michelská 48/5, 140 00 Praha 4 
25.     Stop spalovně v Rybitví, Češkova 1299, 530 02 Pardubice 
26.     Sdružení pro Pardubice, Sladkovského 433, 530 02 Pardubice 
27.     Za nové Pardubice, U Josefa 109, Cihelna, 530 09 Pardubice 
 
 
 
Dále obdrží 
1. Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
2. Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
3. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní 

pracoviště Mezi Mosty 1793, Pardubice 
4. Česká inspekce životního prostředí, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 
5. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a 

integrované prevence, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 
 
 
Na vědomí 
1. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 

Hradec Králové  
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