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U S N E S E N Í
Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03
Hradec Králové (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení
§ 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
prevenci), v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve věci žádosti
společnost MEGA a.s., se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9,
s přiděleným IČ 44567146 (dále jen „provozovatel“), o vydání změny integrovaného
povolení pro „Zařízení určené k biodegradaci odpadů – Biodegradační plocha v areálu
společnosti Dřevařské závody Vysoké Veselí s.r.o. a využití dekontaminovaných odpadů
na povrchu terénu“ (dále jen „zařízení“), rozhodl

t a k t o:
Podle ustanovení § 3 odst. 6 zákona o integrované prevenci v souladu s ustanovením
§ 66 odst. 1 písm. c) zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní
řád“), se řízení o vydání změny integrovaného povolení provozovateli

z a s t a v u j e.

Odůvodnění
Krajský úřad v rámci řízení o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení vyzval
provozovatele dopisem č.j. 4271/ZP/2008-Mt-V ze dne 26. května 2009 podle ust. § 3 odst.
5 zákona o integrované prevenci, v souladu s ust. § 45 odst. 2 správního řádu, aby ve lhůtě do
30. března 2010 doplnil závěr zjišťovacího řízení dle ustanovení § 7 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“),
popř. stanovisko dle ustanovení § 10 zákona EIA pro záměr „Zařízení určené k biodegradaci
odpadů – Biodegradační plocha v areálu společnosti Dřevařské závody Vysoké Veselí
a využití dekontaminovaných odpadů na povrchu terénu“, který naplňuje dikci bodu 10.1,
kategorie II, přílohy 1 zákona EIA, a to jako změna záměru dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona
EIA. Současně krajský úřad řízení přerušil usnesením č.j. 4271/ZP/2008-Mt-I ze dne
26. května 2009 dle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu. Provozovatel byl rovněž
upozorněn, že pokud nebudou nedostatky podané žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny bude
řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.
Provozovatel zařízení neodstranil v určené lhůtě podstatné vady žádosti, které bránily
pokračování v řízení. Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad řízení o žádosti
zastavil, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Účastníci řízení

Poučení účastníků řízení

1) MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9
2) Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové - zde
3) Obec Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí
4) Dřevařské závody Vysoké Veselí s.r.o., Prof. Seemana 289, 507 03 Vysoké Veselí
5) Martin Bartko, Sedličky 44, 506 01 Jičín
Proti tomuto usnesení lze podat podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání do 15 dnů ode
dne doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí ČR. Podle § 76 odst. 5
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
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Na vědomí
1) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
2) Obecní úřad Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí
3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229,
500 02 Hradec Králové
4) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01
Hradec Králové
5) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
6) MEGA a.s., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem
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