KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Čj.
JMK 20796/2017

SpZn.
S-JMK 7232/2017 OŽP/Nov

Vyřizuje/linka
Ing. Novák/2615

Brno
08.02.2017

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, 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, dle ust. §§ 67- 75 z. č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

uděluje souhlas

společnosti:
se sídlem:
IČO:

KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.
Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
292 90 589

dle ust. § 14 odst. 1 z. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),

k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů, způsob využívání R12,
s názvem: „Výkupna kovů a některých dalších odpadů, R12“,
s umístěním provozovny v městě Hodonín, ul. Velkomoravská 26, parc. č. 9451, 9587, 8079,
2096/2, 8012, vše k. ú. Hodonín
a
s provozním řádem tohoto zařízení: „Provozní řád sloužící ke sběru, výkupu a využívání
odpadů – R12“, listopad 2016,

a to na dobu určitou od 01.03.2017 do 31.03.2022,

za podmínek:
1) Jakákoliv změna provozního řádu zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
bude projednána s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního
prostředí, vyjma bodu č. 1.1 (významná telefonní čísla, údaje o číslech příslušných
dohlížecích orgánů) přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, který bude průběžně aktualizován.
2) Zařízení je přiděleno IČZ: CZB01459.

Odůvodnění:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“ nebo
„správní orgán“) obdržel dne 16.01.2017 žádost společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.
(dále jen „žadatel“), o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání
odpadů, provozovna Hodonín, ul. Velkomoravská 26. Zařízení je v současné době
provozováno na základě rozhodnutí zdejšího správního orgánu vydaného pod čj. JMK
152069/2011 s platností do 28.02.2017.
Žádost byla podána v souvislosti s končící platností stávajícího rozhodnutí a v souvislosti se
změnami v platné legislativě. Žadatel se současně domáhá přidělení IČZ. Dnem doručení
žádosti ke krajskému úřadu bylo zahájeno správní řízení ve věci.
K žádosti byly doloženy následující doklady:
-

výpis z OR žadatele, KS Brno, oddíl C, vl. 71512,
kopie katastrální mapy,
kolaudační souhlas čj.: SÚ/3129/2008-8.Hn.KOLS, ze dne 05.02.2009, vydal
MÚ Hodonín, stavební úřad,
kolaudační souhlas čj.: MUHOCJ 111479/2010.Hn.KOLS.Souh, ze dne
24.11.2010, vydal MÚ Hodonín, stavební úřad,
kolaudační souhlas čj.: SÚ/3338/2008-4.Fo.KOLS, ze dne 27.01.2009, vydal MÚ
Hodonín, stavební úřad,
souhlas se změnou v užívání stavby čj.: SÚ/1515/2009-3.Hn. ZMEN ze dne
04.09.2009, vydal MÚ Hodonín, stavební úřad,
smlouva o nájmu nemovitosti (pronajímatel REC Group s.r.o.),
návrh provozního řádu zařízení včetně návrhu provozního deníku,
souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se
sídlem v Brně dle ust. § 75 písm. d) zákona o odpadech, čj.: KHSJM
65551/2016/HO/HP (SpZn.: S-KHSJM 65366/2016) ze dne 12.12.2016.

Krajský úřad doplnil spisovou dokumentaci o výpis z KN LV č. 14044 pro k. ú. Hodonín
(založeno ve spise pod čj.: JMK 12516/2017).
V dalším pak krajský úřad stanovil okruh účastníků řízení, kterými jsou jednak žadatel, jednak
vlastník zařízení, společnost REC Group s.r.o., se sídlem Brněnská 1372, 686 03 Staré Město,
IČO: 255 48 034, a v souladu s ust. § 14 odst. 7 zákona o odpadech město Hodonín.
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Po posouzení žádosti krajský úřad konstatoval, že žádost byla podána v souladu s platnou
legislativou a provozní řád splňoval náležitosti stanovené příl. č. 1 vyhl. č. 383/2001 Sb.
Jedná se o zařízení určené ke sběru, výkupu a využívání odpadů, především kovových
odpadů, ale i plastů, stavebních odpadů, skla papíru a baterií. Zařízení vzniklo rozdělením
stávajícího zařízení, které bylo určeno, mimo jiné, i ke sběru a výkupu autovraků. S ohledem
na platnou legislativu pak žadatel zařízení ke sběru a výkupu autovraků vyčlenil jako
samostatné zařízení s vlastním IČZ a současně požádal správní orgán o udělení souhlasu pro
zařízení určené k nakládání s odpady mimo autovraky.
Zařízení je tvořeno částečně izolovanou betonovou plochou, částečně plochou zpevněnou
panely. Tato plocha slouží ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Využívání odpadů spočívá
především v jejich rozměrové úpravě a třídění. Zařízení je dále vybaveno provozní halou,
zastřešeným prostorem, administrativní budovou, váhou a kontejnery na odpad.
Pro manipulaci s odpady obecně, je v areálu využívána technika: bagr FUCHS, VZV, nůžky
typu CNS 400 K na kolejovém podvozku včetně hydraulického nakládacího jeřábu, paletovací
vozík. Pro dělení materiálu řezáním, pálením se používají pálící soupravy tvořené
technickými plyny propanbutan a kyslík.
Kapacita zařízení je stanovena na 50 000 t odpadů za rok, při okamžité kapacitě 1000 t
odpadů.
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu byli účastníci před vydáním rozhodnutí
seznámeni s podklady spisové dokumentace dopisem čj. JMK 12520/2017 s datem
25.01.2017. K dnešnímu dni se žádný z účastníků k podkladům rozhodnutí nevyjádřil, má se
tedy zato, že s vydáním souhlasu k provozu předmětného zařízení není ze strany účastníků
v dané chvíli námitek.
V podmínkách rozhodnutí krajský úřad stanovil, že bez souhlasu krajského úřadu lze měnit
pouze vyjmenované údaje provozního řádu zařízení, a to s ohledem na nutnost provádět
průběžnou aktualizaci těchto údajů a tuto aktualizaci zjednodušit (podmínka č. 1)
Podmínka č. 2 byla stanovena s odvoláním se na ust. § 39 odst. 12 zákona o odpadech.
S ohledem na kontrolu plnění plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje,
platnosti stávajícího rozhodnutí a další vývoj legislativy, udělil krajský úřad souhlas na dobu
5 let, s platností od 01.03.2017 do 31.03.2022.
Správní orgán rovněž konstatuje, že nedílnou součástí schváleného provozního řádu je
stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, jehož závěry jsou pro
provozovatele zařízení závazné.
V souladu se z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, splnil
žadatel poplatkovou povinnost dle položky 122b sazebníku tohoto zákona ve výši 500 Kč
(uhrazeno převodem dne 24.01.2017, variabilní symbol: 6136140067).
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Krajský úřad žadatele upozorňuje na skutečnost, že s ohledem na to, že zařízením má být
prováděn rovněž sběr baterií a akumulátorů, je nutno postupovat dle ust. § 31i odst. 2
zákona o odpadech. Ke splnění této povinnosti doporučuje krajský úřad uzavřít smlouvu
s výrobcem, popř. kolektivním systémem, který se zabývá plněním povinností při nakládání
s odpadními bateriemi a akumulátory.
Krajský úřad prověřil předložené podklady a shledal, že nakládání s odpady ve smyslu
provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů je v souladu s právními předpisy
stanovenými na úseku odpadového hospodářství, proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve
výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání
k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (ust. § 81 z. č. 500/2004
Sb., správní řád).
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a
jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. František Havíř, v. r.
vedoucí odboru

otisk
úředního
razítka

za správnost vyhotovení: Ing. Jan Novák

Příloha:
-

„Provozní řád sloužící ke sběru, výkupu a využívání odpadů – R12“, listopad 2016,

Rozdělovník:
obdrží do vlastních rukou s přílohou
- KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
obdrží bez přílohy
- REC Group s.r.o., Brněnská 1372, 686 00 Staré Město (DS)
- Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 01 Hodonín (DS)
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ( DS)
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