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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí se sídlem v Brně, Žerotínovo
nám. 3, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 29 z. č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 78 odst. 2 písm. a) z. č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“), dle ust. §§ 67 - 75 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),

p rodlužuje
dle ust. § 101 písm. c) správního řádu

dobu platnosti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí, vydaného pod čj. JMK 152069/2011 ze dne 13.12.2011, kterým byl společnosti
KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., se sídlem Staré Město, Brněnská 1372, PSČ 686 03, IČO 292
90 589, udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů, způsob
využívání R12 – předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod
označením R1 až R11 a ke sběru a výkupu autovraků s názvem: „Výkupna kovů a některých
dalších odpadů,, Z1, R12, S10“, s umístěním provozovny v městě Hodonín, Velkomoravská
26, 695 01 Hodonín, parc. č. 8079, 2096/2, 2096/17 a 8012 v k. ú. Hodonín a s provozním
řádem zařízení - „Provozní řád zařízení sloužící ke sběru, výkupu a využívání odpadů R12“,
zpracováno KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., říjen 2011,

a to do 28.02.2017.

Odůvodnění:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“ nebo
„správní orgán“), obdržel dne 12.12.2016 žádost společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.
(dále jen „žadatel“), o prodloužení doby platnosti rozhodnutí ve výroku uvedeného, kterým
byl udělen souhlas dle ust. § 14 odst. 1 z. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k provozování zařízení sběru, výkupu a
využívání odpadů, provozovna Velkomoravská, Hodonín, s platností do 31.12.2016.
Žádost byla zdůvodněna končící platností dosud stávajícího souhlasu a neukončeným
jednáním u orgánu ochrany veřejného zdraví při posuzování nového návrhu provozního
řádu.
Krajský úřad žádosti vyhověl s tím, že se předpokládá vypracování nového provozního řádu a
předložení nové žádosti tak, aby zařízení mohlo být po uplynutí stanovené lhůty i nadále
provozováno, při současných změnách v provozu zařízení.
Správní orgán rovněž konstatuje, že žadateli vyhověl v plném rozsahu, tedy akceptoval i
žadatelem navrženou lhůtu pro prodloužení platnosti stávajícího rozhodnutí.
Současně krajský úřad upozorňuje, že předmětné zařízení je možné provozovat na základě
výše uvedeného rozhodnutí pouze v tom rozsahu, v jakém byl souhlas k jeho provozování
udělen a v rozsahu jeho schváleného provozního řádu, za současného dodržování platné
legislativy.

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode
dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.
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