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MoRAVSKosLEZsď KRA]
Odbor životního prost edí a zemědělství
28. Íjna 1I7, 70218 Ostrava
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Rozhodnutí

Krajského adu Moravskoslezského kraje. odboru životního prost edí a zemědělství, ve věci udělení souhlasu

k provozování za ízení ke sběru nebo u kupu a využíwání odpad a s jeho provozním ádem podle 14 odst. r
ákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někten ch dalších ákon , ve znění pozdějších p edpis .

v, roková část

Krajsk ad Morayskoslezského kraje, odbor životního prost edí a zemědělství (dále jen ,,krajsk aď),
jako věcně a místně p íslušn orgán ve ejné správy v oblasti odpadového hospodá sWí podle 29 odst, 1 a 67

odst. 1 písm. g) zákona č. 129l20OO Sb., o kajích (krajské z ízení), ve znění pozdějších p edpis , a podle 78

odst.2 písm. a) a x) a odst.6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech aozměně někteďch dalŠÍch zákon ,

ve znění pozdějších p edpis (dále jen lákon o odpadech"), po provedení správního Ízení podle ákona
č. 500/2004 Sb., správní ád, ve znění pozdějších p edpis (dále jen ,,správní áď), rczhodI taktol

Právnické osobě DEVIMEX s.r.o., tČo 2sa 63 223, se sídlem 17. llstopadu 179ol5, Poruba, 7o8 oo
Ostrava (dále též,,žadatel), se uděluje souhlas k provozování za ízení ke sběru nebo v kupu a vyuŽÍvání

odpad0 a s jeho provozním ádem podle 14 odst. 1zákona o odpadech.

Pfudmětem souhlasu je zaňzení pod náztem Ja irení ke sběru, v kupu a využívání odpad ,
Devimex s.r.o.*, identifikační číslo za uení CTíoo571 (dále jen ..za ízenl'), které je Žadatelem provozováno

v areálu VÍTKoVICE HEAVY MACHINERY a.s., Ns 34o Kovárna Kunčice, na pozemku parc. č. 1351/1 V k.ti.

kunčice nad ostravicí.

Provozním ádem je .Provozní ád za ízeni ke sběru, v kupu a využívání odpad , DEVIMEX s.r.o.'
(dále jen,.provozní áď), zpracovan v b eznu 2018 2018, Ker je p ílohou v rokové ěsti 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 30.05,2023.
2. Za hení bude provozováno v souladu s provozním ádem.

3. V rámci provozování tohoto za ízení bude nakládáno pouze s odpady uveden,mi v provozním ádu za ízenÍ.
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4. P íslušní pracovníci budou s provozním ádem prokazatelně seznámeni, pravidelně proŠkolováni a kopie

tohoto provozního ádu bude k dispozici u obsluhy za ízenÍ.

5. P i nakládání s odpady v rámci provozu za ízení musí b,t zabráněno p ípadnému riniku odpadu do okolního
prost edí, nesmí b, t ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno Životní prost edí a nesmějí

b t p ekočeny limity znďišťování stanovené zvláštními právními p edpisy.

6. Změny související s provozem za ízení budou krajskému ri adu písemnou formou oznámeny do 15 dn

od provedení p íslušné změny.

Účnstník ízení podle 27 odst. 1správního ádu;
- ĎeuMEx s.r,o., IČo 258 63 223, se sídlem 17. listopadu 1790/5, Poruba, 7o8 00 ostrava, zastoupen

na základě plné moci ze dne 03.04.2018 právnickou osobou AZ ENVI s. .o., IČo o44 865 79, se sídlem

Msgr, Tomáška 446,74z 85 V esina

Účastník ízení Dodle 27 odst, 2 sDrávního ádu:
- Statutiární město ostrava, IČo oo8 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 ostrava, městsk obvod

Slezská Ostrava. adresa městského obvodu: Tšínská 35,71O 16 Slezská Ostrava

od vodnění

Krajskému ri adu byla dne 13.04.2018 doručena žádost žadatele ve věci udělení souhtasu k provozová ní za ízení

ke sběru nebo v kupu a využMní odpad a s jeho provozním ádem podle 14 odst. 4 ál<ona o odpadech,

Pfudmětem souhlasu je za hení pod náarem ,Za hení ke sběru, v kupu a využMní odpad , Devimo< s.r,o.",

identifikační číslo za ízení aTOO57I, které je Žadatelem ptovozováno v areálu VÍTKoWCE HEAVY MACHINERY

a.s., Ns 34o Kováma Kunčice, na pozemku parc. č. 135V1 v k.rj. Kunčice nad OstravkÍ. Na ákladě plné moci

ze dne 03.04.2018 je žadatel ve správním ízení zastoupen právnickou osobou AZ ENVí s.r.o., IČo 044 865 79,

se sídlem Msgr. Tomáška 446,742 85 V esina.

Jedná s o stiávající za izení, ker m je zpevněná, betonová plocha k nakládání pouze s odpadem katalogového

čísla 17 04 05 Žebzo a ocel, v hradně od fyzick ch osob oprávněn ch k podnikaní nebo právnick ch osob.

Plocha je trvale monitorována kamerov m systemem a označena informaČní tabulÍ. Vstup do arealu

je zabezpečen ostrahou. K manipulaci s odpady (iedná se p edanším o ocelové válce) a k samotnému váŽení

odpad p i p ffmu je využíván mostov je áb o nosnosti 125 tun. Využívání odpad spoČÍvá v odďrojení válc

z p epravních d wěn ch nebo ocelov ch podlože& ultraArukov ,ch zkouŠek lgality a ofrlení hran acetylen -

kyslíkovou soupravou. Odpady budou dále p edávány oprávněn m osohám k dalšímu vyuŽitÍ. RoČní lopacita

za ízení je max. 3oo0 hrn odpad osbtních ,.ď, Nebezpečné odpady nejsou do za ízení p ijímány. Provozní

doba za kení je stanovena na pondělí až pétek od 7,0o do 22,oo hodin, odpady nejsou a nebudou p ijímány

do za ízení o nedělích a statních svátcích.

vzhledem k tomu, že p edmětem činnosti za ízení je i sběr nebo v kup odpad0, je podle 14 odst, 7 ákona
o odpadech rjčastníkem ízení o vydání souhlasu k provozování p edmětného zaázení rwnéž Statutiární město

ostrava, měsbk obvod Slezská ostrava, Zahájení správniho ízení bylo tomuto ástníku Ízení oznámeno

p ípisem čj. MsK 71320/2018 ze dne 1o,o5.2o18, Ve smyslu 36 správního ádu byla souČasně riČastník m

ňzení dána možnost navrhovat dfikazy a činit jiné návrhy avyjád it se ped vydáním rozhodnutí kjeho
podklad m, Účashíci ízení této možnosti nevyužili.
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Krajsk rj ad wcházel p i posuzování žádosti v ízení mimo iiné z následujících podklad . jež jsou součástí
sorávního soisu:
- žádosti o udělení souhlasu k provozování za ízení,
- provozního ádu za ízení zpracovaného žadatelem dle p ílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2oo1 sb,, o podrobnostech

nakládání s odpady, ve zňění pozdějších p edpis ,- tt'pisu z obchodního rejst íku, vedeného Krajsla m soudem v ostravě, oddíl C, vl Y 22877 ze dne
10.05.2018,

- v pisu z katastru nemovitostí pro obec ostrava, katastrální rjzemí Kunčie nad ostravicí, listu vla tnictví 764
ze dne 10,05,2018,

- souhlasu Č. 148/2008 ze změnou v užívání stavby, vydaného Statutárním městem Ostrava, Ú adem
městského obvodu Slezská Ostmva, odborem zemního plánování a stavebního ádu
poa zn. ÚpasŘ/ss8/08/Hol ze dne o2,05.2oo8,

- nájemní smlouvy č, o4l20o8 meži žadatelem a právnickou osobou VÍTKoVICE HEAVY MACHINERY a,s.
ze dne 15.05.2008,

- stanoviska Statutiárního města ostrava, městského obvodu Slezská ostrava, vydaného
pod čj. s[E/r4rllB[Tl.ŽaH./Bo ze dne 17.05.2013,

- plné moci žadatele pro právnickou osobu AZ ENVI s.r.o., IČo o44 86 57g, ze dne o3.o4.2ot8.
- ávazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k provoznímu

ádu za ízení podle 75 písm. d) zákona o odpadech čj. KHSMS 2O045/2018/OV/HP ze dne 20.04.2018.

Souhlas k provozování za ízení ke sběru nebo v kupu a využMní odpad a s jeho provozním ádem podle 14
odst, 1 ákona o odpadech byl udělen na dobu určibu do dne 31.05.2023, mž odpovídá zavedené správní praxi
kajského ri adu a vychází z doporučení Ministerstva životního prost edí. 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
p ezkoumáno, jak Žadatel s odpady v za ízení nakládá, pňčemž se tak m že skát v námci budoucího správního
ízení.

Pro plnost krajsk ad zmiňuje povinnosti žadatele dle ustanovení 18 odst. 1 písm. e) a 19 odst. 1
písm, c) zákona o odpadech provozovat za ízení ke sběru nebo v kupu a využMní odpadO v souladu sjeho
schválen, m provozním ádem (podmínky č. 2 a 3) a 12 odst. 2 věty druhé téhož zákona, že p inakládání

odpady v za ízení nesmí b t ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prost edí
a nesmějí b, t p ekročeny |imity znečišťování stanovené zvláštními právními p edpisy (podmínlo Č, 5),

Podmínka Č. a, kající se píokazatelného seznámení zaměstnanc s provozním ádem, byla stanovena z toho
d vodu, neboť ien za jejího plnění je p edpoklad dodžování prorozního ádu a možnost kontroly souladu
postup v za ízení s provozním ádem,

Podmínka Č, 6 vychází ze skutečnosti, že dojde-li ke změně podmínek rozhodn ch pro vydání rozhodnutí
o udělení souhlasu, krajsk ri ad změní rozhodnutí o udělení souhlasu podle 78 odst,4 písm. a) zákona
o odpadech, musí se vŠak tyto skuteČnosti dozvědět, a proto /to změny žadatel, jako provozovatel zafrzení,
musí krajskému ri adu oznámit.

Krajsk ad v pr běhu vedeného správního zení posoudil ťsechny p edložené podktady a všechna technická
zaffzenÍ, které sowisí s provozem p edmětného zaňzení. Na základě uveden ch skutďností shledal kajsk ad
podkladové materiály pro udělení souhlasu za dostatečné a rozhodl, jak je ve v rokové ěsti uvedeno,
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Jedno vyhotovení schvalovaného provozního ádu je ástník m ízení zasíláno souásně s tímto rozhodnutím,

Bude-li o to požádán, m že krajsk ad po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, kteďm byl p edmětn

provozní ád schválen, opat it ástníky ízení znovu p edložené vyhotovení provozního ádu doloŽkou

osvědčující jeho schválení.

Spnávní poplatek za vydání rozhodnuť ve v ši Kč 5OO,- tpoložlo č. 122 písm, b) sazebníku správních PoPlaR ákona

č. 534/200a Sb., o spnávnítch poplatcích] byl uhrazen dne 18.05.2018.

Poučení

proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prost edí podáním uČiněn' m u zdejŠÍho knjského

ri adu, a to ve lh tě 15 dn ode dne óručení tohoto rozhodnutí ( 83 odst. 1 správního ádu). Odrolání musí mít

náležitosti urredené v 37 odst. 2 správního ádu a musí obsahovat ridaje o tom, proti Ketému rozhodnutí smě uje,

v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spat ován rozpor s právními pfudpisy nebo nespnávnost rozhodnutí nebo

ízení, jež mu pfudcházelo. Podané odvolání má v souladu s 85 odst. 1 spnávního ádu odk|adn Činek. Odrolání

jen proti od vodnění rozhodnrrtí je nep ípustné,

e, 1
Ing. MichaI Rásocha

vedoucíoddělení
odpadového hospodá ství

P íIoha
Provozní ád za ízení ke sběru, rn kupu a využí,vání odpad , DEVIMEX s.r.o.

Rozdělovník

účastníci ízení
_ DEVIMEX s.r.o., prost ednicWím: AZ ENVI s.r.o., Msgr. TomáŠka 446,742 85 V esina

- Statutární město ostrava, městsk, obvod Slezská Ostrava, TěŠÍnská 35,7L016 Slezská Ostrava

Na vědomí: (bez p ílohy)

- Kr{ská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
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