
&t Kraiský úřad
ZlínskÉho kraie

odbor stavebního řádu
a životního prostředí
oddělení technické ochíaňy prostředí
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datum

12,ítlna2020

RozHoDNUTí e.tot

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředÍ, jako věcně a místně přísluŠný

oióán 
"tatni 

správy toáe É" ,,Krajský úřad") dle § 2 odst, 2, 
§_?_9 

odst. 1 a § 67 odst, 1 písm, g) zákona

ě, 12gl2ooo Sb., o xáldň t,,iiraiór.e zřizeái"1, véznění pozOělSicn předpisů, dle §^10^a § 11 zákona

č. 5o0/20o4 Sb., spravni řád,"v piatném zncnÍ'loale jen ,,správn'Í ryO') a v souladu s" § Za odst. 2 Písm, a)

a odst. 6 zákona e. rgslzooi Sb., o odpadech a o Žmeňa něktených dalších zákonů, ve znění PozdějŠÍch

předpisů (dále jen ,,zaŘon o odpadechi) vydává po provedeném _řízení toto rozhodnutÍ, jímŽ se uděluje

iravnicre bsouc 1at<ó účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Sběrné suroviny UH, s.r,o.
Uherské Hradiště, Průmyslová 1'l47, PSC 686 01

255 99 895

souhlas
dle § 14 odst. 1 ákonao odpadech

l. k provozování zařp;eni ke sběru, výkupu a využívání o^dpadŮ v sídle sPoleČnosti na Pozemku
parc. č. parcely sóóls, 300/95, sooldo, áoolgs,-goo/86, 300/87,30ot92,300/94, 300/91, 1588/1,
'158812, isggl+, 2052 nak, ú, Uherské Hradiště (dále též ,,zaťízení")

ll. s Provozním řádem n,Zařizení ke sběru, výkupu a využíváni _9!nl{ů, Provozovna:

Průmyslová ulice í147,'Uherské Hradiště" zpraóovaným lng. Pavlem Michalěíkem a lng, Erikem

Pfeffeiem, ktený je přílohou tohoto rozhodnutí,

Zařizeni bylo přiděleno identifikační číslo CZZ00469,

využíváni a zpracování odpadů kategorie

43 950 t
1 000t
3740t

16t
8100t

27t

kovů. Výkupna je vybavena digitálními váhami
do zařízení a jsou zde tříděny a

lČ:70891320
tel.: 577 043 382

e-mail:miriam.kubisova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky,cz

oprávněná úřední osoba

lng. Miriam Kubišová

DLE RoZDĚt-ovniru

číslo jednací

KU^L5295112020

spisová znaóka

KUSP 52951 /2020 ÚPŽP -KM

obchodní firma:
Sídlo:
lč:

poptávky fyzickým a právnickým osobám.
Hala č. 2 má víceúčelové využití:

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bali21
76190 7lín

Kapacity zařizeni sloužící ke sběru, výkupu,
,rO" a rrN"
Řoční projektovaná kapacita zařizení odpadů ,,O"
lVt axi má l ni okamž itá ka pacita zaíízeni od pad ů,,O"
Projektovaná ročni kapacita odpadů ,,No'

Maximální okamžitá kapacita odpadů ,,N"
Roón í p roj ektova n á zpracovate ls ká kapacita zařizeni
P rojekiován á d en n í zp racovatels ká kapaci ta zařizeni

Zařízení se nachází na adrese Sběrné suroviny UH, s.r.o,, Průmyslová 111!,686 0't Uherské

Hradiště a je vybaveno příjezdovou komunikací, di'gitální mostovou váhou a digitální váhou Pro váŽení

menšího množství oJrj",ie,, zpevněnými panelořlimi a betonovými plochami, halou a PřístřeŠkY

k soustřed'ování odpadů a zpětně odebraných výrobků,

Na levé straně šrotiště ie ziiizen bazar s pouZňym hutním materiálem, ktený se Prodává na základě

V přední části haly je výkupna a třídírna barevných
do 1 500 kg a do 100 kg. Zde se barevné koyy přijrr



K manipulaci s odpady jsou používány vysokozdvižné vozíky a paletovací vozíky.
Součástí haly ě. 2 je sklad nebezpečných odpadů, ktený je oddělen cihelnou příčkou od ostatních
prostor haly. Sklad nebezpečných odpadů je vybaven kruhovou váhou do 200 kg na vážení
soustřed'ovaných nebezpečných odpadů,
Některé nebezpečné odpady (např. kaly) zůstávají po převzetí od zákazníka v uzavřených
nepropustných kontejnerech. Tento odpad není uložen z technických důvodů ve skladě nebezpečných
odpadů. Skladován je pouze po nezbytnou dobu, maximálně 3 dny, než je předán k likvidaci
oprávněné firmě.
Nebezpečné odpady odeb'iraře od dodavatelů ve větším množství, at'váhově nebo objemově, budou
předávány (z důvodu kapacity skladu nebezpečných odpadů a vzhledem k úplnému naplnění
svozového prostředku) přímo smluvnímu zpracovateli- firmě EKOTERMEX a.s,

Součástí zařízení jsou ivozidla - skříňovéRZ3730867,5Z1 2081,5Z5 9076, vozidlo pro přepravu
vanových kontejnerů RZ 620 4070, vozidlo pro přepravu kontejnerů ABROL RZ 2Z8 2733, 4Z2
8788,429 5455,6z1 5273 a KUKA vozy RZ 2Z7 4168, 4Z2 9040. Nákladní vozidla pouŽÍvaná
pro přepravu nebezpečných odpadů jsou vybavena bezpečnostními vaky a ostatním zařízením
dle ADR.

Kontejnery uzpůsobené na ukládání nebezpečných odpadů budou odstaveny do doby, než proběhne
roztřídění nebezpeóných odpadů, nebo jejich odvezení zpracovateli na zpevněné, zabezpečené ploŠe,

ze které je kanalizace vedena přes lapol,
Odpad kategorie ostatní (např. palety s neroztříděným papírem a plasty, kovy určené k roztřídění
a demontáži) je v zařízení shromažd'ován na venkovních betonových nebo panelových manipulačních
plochách. Na manipulačních plochách jsou dále uloženy prázdné sběrné nádoby, např. kontejnery,
koše, mars bedny atd.
V prostoru dvora jsou vybudovány i 2 přístřešky sloužící k soustřeďování vytříděných a slisovaných
odpadů papíru, plastů, otevřených košů s odpadním papírem, beden a kontejnerŮ s odpady.
V zadní óásti dvora jsou postaveny dva přístřešky, dva EKODOMKY a dva Wintejnery sloužící
ke shromažd'ování vyřazeného EEZ. Venkovní plochy slouží ke shromažd'ování objemného odpadu,
stavební suti a dalších odpadů nebo zpracovaných a připravených odpadŮ na expedici, a to
v kontejnerech nebo volně na ploše areálu,
V levé části ved|e haly č, 21e zbudováno 6 kójí na ukládání odpadů '16 01 03, 17 01 07,17 04 05,
19 12 12,20 01 02,20 01 38, 20 01 39, 20 03 07.

Udělení souhlasu je vázáno na následující podmínky:

1 . Souhlas se uděluje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31. 10.2025.
2. Provozovatel je povinen provozovat zařízení v souladu s jeho schváleným provozním řádem,

se kterým budou prokazatelně seznámeni příslušní pracovníci.

3. Odpady budou ze zařízení přednostně předávány k recyklaci nebo materiálovému využití.

4. Zařízení je nutno zabezpečit tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo
úniku odpadů a vstupu nepovolaných osob.

5. Zařízení musí být vybaveno informačnítabulí obsahující náležitosti uvedené v § 4 odst.2 písm. d)
vyhl, MŽp č, 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen,,vyhláška"), především je nutno zveřejnit seznam odpadů, kjejichž sběru, výkupu
a v y užív áni j e p rovozov atel zař ízení o p ráv n ě n.

6, Evidenci a ohlašování odpadů sbíraných, vykupovaných a využívaných v zařízení je nutno vést
v rozsahu stanoveném v § 39 zákona o odpadech a vyhl. MŽP č. 3B3t2001Sb., o podrobnostech
nakládání sodpady. Dokumenty dokladující kvalitu odpadů přijatých dozařízení je nutno
archivovat po dobu 5 let.

7. V kontejnerech mimo sklad nebezpečných odpadů nesmí být ukládán tento nebezpeóný odpad:
kyseliny a zásady, oleje, emulze, ustalovače, vývojky, tekuté barvy a jejich zbytky, ředidla a další
odpady, které nejsou v pevném, nebo kašovitém stavu.

8. lnfekční odpady 18 01 03*, 180202* budou přepravovány ve speciálních kontejnerech určených
pro přepravu těchto odpadů, Po převzetí od zákazníka budou přijaty na provozu a do 24 hod.
předány do spalovny k likvidaci. V případě většího množství budou po vystavení přepravních
dokladů převezeny k likvidaci ihned.
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9. V případě, že dojde k naplnění svozového prostředku provozovatele již u dodavatele odpadu
(původce nebo osoba oprávněná ke sběru, výkupu či využívání odpadů dle zákona o odpadech)
může být realizována přeprava odpadů přímo do zařízení k jeho využívání ěi odstraňování.
V takovém případě bude prováděna přejímka odpadu do zařízení, tedy svozového prostředku
provozovatele, stejně, jako v případě přejímky do stacionární části zařízení, tj, plně v souladu
s podmínkami uvedenými v provozním řádu a to včetně zjištění hmotnosti jednotlivých druhŮ
odpadů přej ímaných do zařízení.

1O.Dojde-li ke změně podmínek, které byly rozhodné pro udělení tohoto souhlasu, je nutno je
neprodleně oznámit příslušnému správnímu úřadu vykonávajícímu veřejnou správu v oblasti
odpadového hospodářstÝí písemnou formou; podobně jakékoliv změny or9anizační, majetkoprávní,
změny adres nebo názvu, a to vždy současně s provedením příslušné změny.

11,příslušnému správnímu úřadu voblasti odpadového hospodářství zŮstává vyhrazeno předepsat
případné další podmínky v souvislosti s podrobnější legislativní úpravou odpadového hospodářství,

12.Tento souhlas nenahrazuje žádné jiné rozhodnutí nebo opatření orgánŮ státní správy podle
zvláštních předpisů, Také z něj nevyplývá žádný nárok na vydání nového souhlasu k provozování
zařízení po vyěerpání lhůty uvedené v bodě č. í výroku tohoto rozhodnutí.

13.Udělený souhlas bude změněn nebo odejmut tomu, kdo by jej využíval nad stanovený rozsah nebo
v rozporu s právními předpisy nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání tohoto
rozhodnutí (§ 78 odst. 4 zákona o odpadech).

14,Tímto rozhodnutím se ruší a plně nahrazuje rozhodnutí ě, 99, č. j.: KUZL 4722712017 ze dne
13.o9.2o17 vydané krajským úřadem, kteným byl udělen souhlas k provozovánízařízení ke sběru,
výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem pro provozovatele Sběrné suroviny UH,
s.r,o.

odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 10.0B,2020 žádost spoleónosti Sběrné suroviny UH, s,r.o., PrŮmyslová
1147,686 01 Uherské Hradiště, lČ: 255 99 895 o udělenísouhlasu k provozovánízařízení ke sběru,
výkupu a využíváníodpadů v provozovně Uh. Hradiště. Dnem obdrženížádosti bylo zahájeno správní
řízení.
Vzhledem k tomu, že podklady doložené k žádosti nebyly úplné, Krajský úřad usnesením č. 83 ze dne
18.08.2020 pod č. j.: KUZL 5577Ol2O20, zahájené řízení přerušil. Ke dni 12.10.2020 byly ze strany
žadatele kompletně doplněny veškeré doklady nezbytné pro vydánítohoto rozhodnutí.

Předmětem souhlasu je změna provozního řádu zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadŮ, které
se nachází na adrese Sběrné suroviny UH, s.r.o., Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště.
Zména spočívá v navýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a rozšíření
seznamu odpadů, které může zařízení přijímat. K záměru navýšení kapacity zařízení doložil žadatel
stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru stavebního řádu a životního prostředí, oddělení
hodnocení ekologických rizik (ze dne 05.10.2020, pod č. j.: KUZL 6460912020) se závěrem, že:
"Předloženým záměrem je navýšení roční kapacity o 2 450 tun u ostatního odpadu, a o 24O t

u odpadu nebezpeěného, Takové navýšení kapacity lze vzhledem k celkové kapacitě zařízeni
a nedosaženílimitních hodnot daných body 55 a 56 přílohy ó,1zákona č. 100i2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů, charakterizovat jako nevýznamnou
změnu záměru, která nepodléhá zjišt'ovacímu řízení. Předložený záměr navýšení kapacity
předmětného zařízení není tedy předmětem posuzování podle zákona, nebot'nedojde knaplnění
dikce § 4 odst. 1 zákona;'

Zařízení slouží k příjmu odpadů od fyzických i právnických osob i z jiných vlastních výkupen a je
vybaveno příjezdovou komunikací, digitální mostovou váhou a digitální váhou pro vážení menšího
množství odpadů, zpevněnými panelovými a betonovými plochami, halou a přístřešky k soustřed'ování
odpadů a zpětně odebraných výrobků. Přrjatý odpad se třídí dle jednotlivých druhů, pálí, řeže, krátí
a shromažd'uje na vyhrazených místech a následně je předáván dalším oprávněným osobám
k dalšímu zpracování, využití nebo odstranění, V hale č. 2 je umístěn sklad nebezpečných odpadŮ,
který je oddělen cihelnou příčkou od ostatních prostor haly, Podlaha nebezpečných odpadŮ je
keramická, spádová do bezodtokové havarrjní jímky, Sklad nebezpeóných odpadŮ je vybaven
kruhovou váhou do 200 kg na vážení soustřed'ovaných nebezpečných odpadů. Odpad kategorie
ostatní je v zařízení shromažd'ován na venkovních betonových nebo panelových manipulačních
plochách. Dále jsou zde uloženy prázdné sběrné nádoby. V prostoru dvora jsou vybudovány dva
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L_

přístřešky sloužící k soustřed'ování vytříděných a lisovanýc,h odpadů papíru, plastů, otevřených košů

s odpadním papirem, o"oén " xoirtelnerti- s óopaoy. 
'V zadní óásti dvora jsou postaveny dva

přístřešky, dva EKoDbúxY 
" 

dva Winiejn"ry .louli.i'ke shromaŽd'ování vyřazeného EEZ. Venkovní

plochy slouží t<e snromázďovaní onjemňeňo'oopááu stavební suti a dalŠlch odPadŮ nebo odPadŮ

zpracovaných a přió;;;ý"ň n" 
,""p"dici 

a, to v kontejnerech nebo volně na ploše areálu,

K manipulaci s odpady jsou používány vysokozdvižné a palétovací vozíky, K přepravě odpadu slouží

vlastní nákladní vozidia', Firma vlastni-vožidla skříňové Rz 3z3 0867 , 5z1 2081 ,5z5 9076, vozidla Pro

přepravu vanových r<ónieinárú RZ_6.70+oió, vozidla pro přepravu kontejnerů ABRoL Rz2z82733,
'+zža;8a,+zg 5455,6Z1 Ázls a KUKA vozy RZ2z7 4168,4z29o4o.

při posuzování žádosti vycházel správní úřad z následujících předložených a doplněných podkladů,

které jsou souěástí správního spisu:

_ výpis z obchodního rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně, oddíl c, vložka

zápisu 30. 5. 20OO) k datu vydání rozhodnutí,

_ Doklad o zaplacení správního poplatku (ze dne o4.o8.2o2o,Komerění banka, a,s,),

373í4 (den

_ vyjádření kHs zlínského kraje se sí!!91n ve zlíně k provoznímu řádu sběru, uýkupu a využívání

odpadů _ prouorouná un"oke Hradiště, Sběrné s!r9yi!y.UH, s,r,o,, lč: 25599895, se sídlem:

průmyslová 1147,68á01 Uherské Hradišiě; Ď. j.: KHSZL 23467t2o20, ze dne 21,o9,2o2o,

_ Rozhodnutí o uvedení stavby "oplocení 
pozemku a pr9v9l9Yna Sběrných 99rovi1 v Uh, Hradišti"

do trvalého prouor-u,'uvááríe dne 11.oŽ.lgtz pod čj. Výst. 334/72tJa-Kal odborem výstavbY

Městského národního výboru v Uherském Hradišti,

_ stavební povolení ,,přístavba haly třídírny sběrných.surovin a přístřešek pro skladování palet"

vydaný Městským oiaoem Uhersk'é rrraJiŠtq stavebnim odborem dne 14.05.2012 Pod ěj, MUUH-

SOl11477l2012lCu,

_ kolaudační rozhodnutí ,,sklad nebezpeěných odpadů v ěásti stávající skladovací haly v areálu

Sběrných surovin v úň. íjraoisti" vydáný Úcstským úřadem Uherské Hradiště, stavebním Úřadem

ane zi .l z,l994, Zn. su l 1243l94/Ne/Ja

_ Kolaudaění souhlas ,,Dočasné kanceláře pro Sběrné suroviny UH, s,r,o_, 1 zpevněné plochy"

wdanÝ Městským úá", Uherské Hraáidie, stavebním odboiem dne 06.02.2013, Zn, MUUH-

so t7 i 609 l 20 1 2l Ču Spisl 226 l2o1 3/Ks 1 9

_ Kolaudaění souhlas ,,Přístavba a stavební ripravy administrativní budovy v areálu sběrných surovin

v ul. průmyslová a přístřešky pro parrováni a sxlaoování" vydaný M9{,§all"dem Uherské

Hradiště, odoorem' stavenňinb uiaOu- á Zivotníno Prostře-dí dne 23.07.2O1B, Zn, MUUH-

sžPt51221l2O1$tču

_ Kolaudační souhlas ,,Přístavba haly sběrných surovin a. přístřeŠek pro skladování palet" Mqný
Městským úřaoem úhersre Hradiště, 

-ÓÓoór"rn 
stavebního úřadu a životního Prostředí dne

ý .1 2,žoÉ, zn. M UUH-S žp n+lol tzO 1 5/ču

_ kolaudaóní souhlas ,,přístřešek pro barevné kovy" vydaný tlěstským úřadem uherské Hradiště,

stavebním odborem áne g. 4.2006, Zn. 50/3095_06/887_06ftolK32,

_ Povolenízměny užívání stavby,,zpevněné plochy zař,.ízeni staveniŠtě na odstavnou a manipulaÓní

plochu,, vydaný úé.trrý*_ur"ofu uneňke Hradiště, stavebním odborem dne 05.05.2011,

Zn. MuUri-S oizaasstzo1 1/Ču/R 1 1 6

- Výpis z katastru nemovitostí.

_ Nájemní smlouva mezi Rudolfem Mazánkem a společností Sběrné Suroviny UH s,r,o, ze dne

06.12.2o12,

_ Ustanovení odpadového hospodáře spoleěnosti lng. Pavla Michalěíka ze dne 20,03,2019 dle § 15

zákonao odpadech

_ provozní řádzařizenl ke sběru, výkupu a využívání odpadů provozovna: průmyslováulice 1147,

uherské Hradištězpracovaný lng. pavlem Mjchalěíkem a lng, Erikem pfefferem,

kopie výše uvedeného provozního řádu bude archivována na krajském úřadě zlínského kraje,

odboru stavebního řádu a životního pro.iŇ. Jelikož podání obsahuje vŠechny potřebné náleŽitosti

dle zákona o oapaoecn 
" i"no prováběcich přédpisů a v průběhu správního řízení nebyly vzneseny

strana č. 4 rozhodnutí č.j. KUZL 5295112020



žádné námitky, vyhovuje příslušný správní úřad v oblasti odpadového hospodářství účastníku řízení

iá[, j"X je uveóen-o ve výrokové óásti tohoto rozhodnutí,

poučeni o odvolání

proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle us[ § 83,odst. 1 správního řádu Podat ve lhŮtě

15 dnů ode dne ieno ozňámení odvoláni x úiništerstvu žiřotního prostředí P| s uvgdením rozsahu,

v jakém je rozhodnuii ň"pááano, . 
n_amítaného rozporu ,s právními předpisy nebo s uvedením

nesprávnosti rozhodnutí či'řízení, iez *ř pieácnaz'eto. odvolání se'Podává u Krajského Úřadu

zlínského t<ra;e, oooóru stavenninó raou a'živótního prostředí v počtu Ótyř stejnopisů. Nepodá-li

riěastník řízení potřeňňy pótr-,t"jnópisu .uéno odvoláni, vyhotovíjá na jeho náklady správní orgán'

ktený rozhoonuti napaá"ne oouoúniin vvoar 15 aá 9o91 ž. spravňino iáou), pooané odvolání má

v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního rajJ o}'rrááný ueinex. bdvolani podané jen Proti odŮvodnění

roihodnutí je podie ust, § 82 odst, ,l správního řádu nepřípustné,

l"'8l1tr., řád Zařizení ke sběru, uýkupu a využívání odpadů Provozovna: PrŮmYslová ulice 1147,

Uherské Hradiště ilfi";ý tng.'pavlem ]tliichatěíkem a lng, Erikem pfefferem ,

Rozdělovník:
úóastníciřízení
_ Sběrné suroviny UH, s.r.o., Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště - s přílohou

_ úc.to un. Hradiste,'Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uh. Hradiště

- Rudolf Mazánek, Št<otni82o, 686 05 Uherské Hradiště

flM
b{ffis
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