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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení souhlasu
k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 29 odst. 1
a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 78 odst. 2 písm. a) a x) a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), po provedení správního řízení podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto:
Právnické osobě ARCIMPEX s.r.o., IČO 155 02 511, se sídlem: K Čističce 53, 739 25 Sviadnov (dále
též „žadatel“), se uděluje souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Předmětem souhlasu je zařízení pod názvem „Sběrna odpadů ARCIMPEX s.r.o. – Ostrava-Přívoz“,
identifikační číslo zařízení CZT00453, která se nachází v Ostravě na ul. Koksární, na pozemcích parc. č. 133/3
a 351/3 v k.ú. Přívoz (dále jen „zařízení“).
Provozním řádem je „PROVOZNÍ ŘÁD, Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů“, zpracovaný
v červenci 2020, který je přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí
Udělení souhlasu je vázáno v souladu s § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech na následující podmínky:
1. Souhlas se uděluje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do dne 31. srpna 2025.
2. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem.
3. V rámci provozování tohoto zařízení bude nakládáno pouze s odpady uvedenými v provozním řádu
zařízení.
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4. Příslušní pracovníci budou s provozním řádem prokazatelně seznámeni, pravidelně proškolováni a kopie
tohoto provozního řádu bude k dispozici u obsluhy zařízení.
5. Při nakládání s odpady v rámci provozu zařízení musí být zabráněno případnému úniku odpadu do
okolního prostředí, nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí
a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
6. Změny související s provozem zařízení budou krajskému úřadu písemnou formou oznámeny do 15 dnů
od provedení příslušné změny.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
ARCIMPEX s.r.o., IČO 155 02 511, se sídlem K Čističce 53, 739 25 Sviadnov
Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu
Statutární město Ostrava, IČO 008 45 451, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

Odůvodnění
Na základě žádosti žadatele doručené krajskému úřadu dne 4. srpna 2020 bylo zahájeno správní řízení ve věci
udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle
§ 14 odst. 1 zákona o odpadech. Jedná se o stávající zařízení a žadatel požádal o udělení souhlasu k provozu
pro další období.
Zařízením je oplocená zpevněná manipulační plocha s mostní váhou na pozemku parc. č. 351/3 k.ú. Přívoz,
na níž navazuje objekt na pozemku parc. č. 133/3 v k.ú. Přívoz pro technické zázemí. Provozovatel (žadatel)
sbírá a vykupuje odpady železa a barevných kovů. V zařízení je vykoupený či sesbíraný kovový odpad na ploše
roztříděn dle jednotlivých druhů kovů, případně dle potřeb odběratele upraven (rozpálením nebo pomocí
hydraulických nůžek). Celková kapacita zařízení je 12000 t odpadů kategorie „O“ za rok. Maximální okamžitá
kapacita zařízení je 2000 t odpadů. Provozní doba zařízení bude PO-PÁ od 6:30 do 15:00 hod (mimo svátky).
Podle § 14 odst. 7 zákona o odpadech je účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru
nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem obec, na jejímž území má být zařízení provozováno. Zahájení
správního řízení bylo účastníkům řízení oznámeno přípisem č. j. MSK 104189/2020 ze dne 19. srpna 2020.
Ve smyslu § 36 byla účastníkům řízení dána možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit se před
vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Účastníci řízení této možnosti nevyužili.
Krajský úřad vycházel při posuzování žádosti v řízení vedeném podle správního řádu mimo jiné z následujících
podkladů, jež jsou součástí správního spisu:
- žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení,
- výpisu z obchodního rejstříku žadatele, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 366,
- provozního řádu zařízení zpracovaného žadatelem dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
- závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
k provoznímu řádu zařízení podle § 75 písm. d) zákona o odpadech č.j. KHSMS 42292/2020/OV/HP
ze dne 10. srpna 2020,
2/4
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení
kvality, environmentu
a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Čj.: MSK 98976/2020

-

-

Sp. zn.: ŽPZ/21370/2020/Dur

kolaudačního rozhodnutí č. 490/2005 ze dne 11. července 2005, vydaného statutárním městem
Ostrava, úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odborem správních činností, kterým
se povoluje užívání stavby: „Stavební úpravy - zřízení skladovací plochy na šrot na pozemku p. č.
351/3., ul. Koksární, k.ú. Přívoz vč. kanalizační přípojky“,
rozhodnutí krajského úřadu č. j. 71310/2015 ze dne 31. srpna 2015, kterým byl žadatele udělen
souhlas k provozování předmětného zařízení do 31. srpna 2020.

Krajský úřad v rámci vedeného správního řízení posoudil všechny předložené podklady a všechna zařízení,
která souvisí s činnostmi výše specifikovaného zařízení. Na základě uvedených skutečností shledal podkladové
materiály pro udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním
řádem za dostatečné a rozhodl, jak je ve výrokové části uvedeno.
Souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14
odst. 1 zákona o odpadech byl udělen na dobu určitou do dne 31. srpna 2025, což odpovídá zavedené správní
praxi krajského úřadu a vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí. Jedná se o nakládání s odpady,
kdy je žádoucí, aby souhlas byl udělen na dobu určitou, neboť nejméně po této době je vhodné, aby bylo
přezkoumáno, jak účastník řízení s odpady v zařízení nakládá, přičemž se tak může stát v rámci budoucího
správního řízení.
Pro úplnost krajský úřad zmiňuje povinnosti žadatele dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 1 písm.
c) zákona o odpadech provozovat zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů v souladu s jeho schváleným
provozním řádem (podmínky č. 2 a 3) a § 12 odst. 2 věty druhé téhož zákona, že při nakládání s odpady
v zařízení nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být
překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy (podmínka č. 5).
Podmínka č. 4 týkající se prokazatelného seznámení zaměstnanců s provozním řádem, byla stanovena z toho
důvodu, neboť jen za jejího plnění je předpoklad dodržování provozního řádu a možnosti kontroly souladu
postupů v zařízení s provozním řádem.
Podmínka č. 6 vychází ze skutečnosti, že dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí
o udělení souhlasu, krajský úřad změní rozhodnutí o udělení souhlasu podle § 78 odst. 4 písm. a) zákona
o odpadech, musí se však tyto skutečnosti dozvědět, a proto tyto změny žadatel jako provozovatel zařízení
musí krajskému úřadu oznámit.
Jedno vyhotovení schvalovaného provozního řádu je účastníkům řízení zasíláno současně s tímto rozhodnutím.
Bude-li o to požádán, může krajský úřad po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, kterým byl předmětný
provozní řád schválen, opatřit účastníky řízení znovu předložené vyhotovení provozního řádu doložkou
osvědčující jeho schválení.
Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve výši 500,-- Kč [položka č. 122 písm. b) sazebníku správních poplatků
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], byl uhrazen dne 24. srpna
2020.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího
krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu).
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka
Ing. Michal Rásocha
vedoucí oddělení
odpadového hospodářství

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Janou Hellemannovou, v.r.
oddělení odpadového hospodářství

Příloha
PROVOZNÍ ŘÁD, Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů

Rozdělovník
Účastníci řízení
1. ARCIMPEX s.r.o., K Čističce 53, 739 25 Sviadnov
2. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Dr. E. Beneše 555/6, 729 Moravská
Ostrava

Na vědomí (bez přílohy)
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Durčáková
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