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V1rizuje: Ing. Pacáková

ROZHODNUTI
Krajslcý úřad - Jihočeský kraj, odbor životníhoprostředí' zemědělství a lesnictví, U

Zimního stadionu 195212,370 76 Ceské Budějovice' jako příslušný sprár.rrí orgán podle $ 67 písm.h)
zákona č. I29|2OOO Sb.' o lcrajích (krajské zÍizeni), vplatném zněni, $ 78 odst.2 písm.a) zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně někteých dalšíchzákonů, ve mění pozdějšíchpředpisů (dále
jen zákon o odpadech) azákonač.7111961 Sb., o správnimŤizeni (správní řád)' ve znění pozdějších
předpisů

uděluje

obchodním jménem EKOPRON-METAL s. r. o., se sídlem Nová Včelnice,
bkrouh1á Radouň, PSČ 378 42,IČo 251 61 067 (dále jen žadatel), pod1e ustanovení $ 14 odst.l

práwické osobě

s

zákona o odpadech

souhlas

k provozovámí zzí'izeníke sběru a výkupu odpadů a s jeho pror'ozníi'n řádsr:i, které sloužít ke
shromažďování a dočasnému skladování odpadů' tj. provozovny EKOPRON - METAL S. r. o.'
umístěnéna adrese Jarošovská 1,1'/7l7I,377 01 Jindřichův Hradec, p. č. 4i50/5 vk' ú. Jindřichův
Hradec, která sloužíjako sběrna a výkupna kovoých odpadů.
Souhlas platí za těchto podmínek. p1ynoucích z ustanovení právních předpisů:

a)

Za1ízení ke sběru a v'ýkupu kovových odpadů, kteým je provozoma EKoPRoN- METAL
S' r. o., Jarošovská 1177lII,377 01Jindřichův Hradec (dále jen zaÍizeni), bude provozováno
plně v souladu se schváleným provozním řádem, tvořícím nedílnou součást tohoto rozhodnutí
(vtz. Příloha č. 1: Provozní ŤáďzaŤizení ke sběru a qýkupu kovoaých odpadů vrozsahu 6
stran).

b) Y

c)
d)

.'

e)

zaÍizeníbude nakládáno pouze s druhy odpadů, taxativně rry'jmenovanými v provozním
řadu tohoto zaŤízeni a ontačenými dle vyhlášky MZP č' 381i2001 Sb., kterou se stanoví
Kata]og odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Semamy odpadů a státu pro účelyývozu,
dovozu atranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k ývozu, dovozu a tranzitu odpadů
/dále jen Katalog odpadrr/'
DojdeJi kjakékoliv změně oproti schválenému provoznímu řádu, bude o této skutečnosti
neodkladně informován Krajský úřad-Jihočeský1oaJ, odbor životního prostředí, zemědělství a
1esnictví.

Zh|ediska zá1mů chráněných orgánem ochrany veřejného zdravi d1e zákona č.258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zďraví je nutné lybavit pracovníky vhodnými ochrannými pomůckami
d1e druhu odpadu a podle miry rtzika při práci s odpady a zajistit zaměstnancům údaje o
poslq'tování předlékařské prrT rí pomoci.

Provozovate7 zaÍizeni musí při nakládání s odpady sp1ňovat povinnosti qp1ývající
z ustanoveni zákona o odpadech a souvisejících předpisů, zejména povinnosti pro sběr a
vykup odpadů dle $ 18 tohoto zákona, dá|e požaďavky na zaŤizeni ke sběru a v'ýkupu odpadů

dle ustanovení $
s odpady.

4 a

$ 8 lyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání

Nebezpečné odpady budou zabezpečeny jako závaďné látky dle zákona č. 25412001 Sb., o
vodách a o změně někteých zákonů (vodní zákon), aby nedošlo k ohrožení nebo mečištění
podzemních a powchoých vod.
s)

Souhlas platí na dobu neurčitou od nabytí prár.ní moci tohoto rozhodnutí a nenahrazuje

povolení jiných orgánů státní sprály pod1e zvláštních předpisů.

Odůvodnění:
Žadatel ďne 2' 9.2002 učinil na odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského
úřadu _ Jihočeskéhokraje (dále jen krajsky úřad) podání ve věci žádosti o udě1ení souhlasu
kprovozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a sjeho provozním řádem dle $ 14 odst.l
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někteých dalšíchzákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen zákon o odpadech)
Krajshý úřad jako příslušnýorgán státní sprály vpřenesené působnosti předloŽenou žádost
posoudil a dospělkzávěru' že splňujepředepsané náležitosti dle $ 1 odst'1 lyhlášky č.383/2001 Sb''
o podrobnostech nakládání s odpady'
ZaÍízenímke sběru a v'ýkupu odpadů, které bude slouŽit i ke shromažd'ováni a dočasnému
skladování odpadů, je provozorma EKoPRON-METAL S. r. o.' umístěná na adrese Jarošovská
1111lil,377 0I Jindřichův Hradec. Budou zde sbírány a lykupovány kovové odpady od fyzichých
osob i od podnikatelských subjektů za účelemjejich dalšíhol'1užití.Provoz zaŤizeni ke sběru a
ýkupu odpadů (d. sběrny a v'ýkupny kovoých odpadů) bude plně v souladu se schváleným
provozním řádem tohoto zaÍizení,l<teý1e nedílnou součástí r,ydaného rozhodnutí.
Součástípředložené spisové dokumentace je souhlasné odborné stanovisko Krajského
hygienika Jihočeskéhokraje se sídlem v Česbých Budějovicích' vydané z hlediska zájmtlchránených
orgánem ochrany veřejného zdraví dle $ 75 písm. d) zákona o odpadech pod čj. zen,z'llg-ztioz272llng.KoÍ./Ing.Má ze dne 23. 8. 2002.
Na základě skutečností uvedených v žádosti včetně dokladů k žádosti připojených a po ověření
jejich sprár,nosti krajslgÍ úřad udělii souhlas k provozování zaÍizení ke sběru a qýkupu odpaáů a s jeho
provomím řádem tak, jak je uvedeno ve qýroku rozhodnutí.
Poučenío odvolání

:

obdržíúčastníkřízení: (na doručenku)
; PKOPRON-METAL S. Í. o.' Nová Včelntce, 378 42 okrouhlá
"hospodáře Ing. A1eny Pazderkové)
Na vědomí:
Kraj ský hygienik, L' B. Schne iďeru 32,
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ČeskéBudějovice (lng. Márová)
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Provozní ÍádzaÍízeníke sběru a výkupu kovových odpadů _ provozovna
Jarošovská 1177lII, Jindřichův Hradec' PSC 377 01

-

I. Zák|adní údaie o zaÍízení
Název zaÍízení:Sběr a výkup kovových odpadů
Identifikačníúdaje vlastníka: EKOPRON - METAL s. r' o., okrouhlá Radouň, Nová
Včelnice, PSČ 378 42,IČo:25I 61, 06]
IdentifikačníÚrdaie provozovatele: EKoPRON - METAL s. r. o., okrouhlá Radouň, Nová
Včelnice, PSČ 378 42,IČo:251' 6I 067
Statutární orgán:
Jednatel: ondřej Josef, Hostějeves 22, Jarošov nad Nežárkou, tel.: 033Il39I I59
Jednatel: Prokeš František, MládeŽnická252lIy, Jindřichův Hradec, tel. 033I89l r59
Vedoucí pracovník zařízení: p. Prokeš Kamil
Významná telefonní čísla:Hasiči: 150
Lékařská záchranná sluŽba: 155
Policie: 158
Sídla příslušných dohlíŽecíchoreánů:
Česká inspekce životníhoprostředí - ČeskéBudějovice, KněŽská 19, tel. 386 357 584
Městský úřad - Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, tel.: 0331/35 l1 11
Krajský úřad, kraj Jihočeský - Č.nuac3ovice, U Zimního stadionu I952l2,te1: 0381672 01 11
okresní úřad - Jindřichův Hradec, Janderova I47 lII, tel. : ,3 3 1 /3 5 09 1 1
okresní hygienická stanice Jindřichův Hradec, Bezručova 857lII, tei.: 0331l32121I
Krajská hygienická stanice ČeskéBudějovice, Schneiderova32,tel.: O38l77I29 11
Umístěn! zaŤízeni:
Aciresa: j]KoPRoN - IúETAL S. r. o.' Jarošovská Il77lII. Jindřichův Hradec, p.č. 4150/5
v k. ú. Jindřichův Hradec
Údaje o dokončenístavby zařízení:Areálprovozovny je v současnédobě v pronájmu
Kolaudačnírozhodnutí: Rozhodnutí o změně ve způsobu uŽívání vydané Městským úřaciem
Jindřichův Hradec, odborem výstavby dne 27 ' ] . 1998 pocl č.j 'výst :2060/98.
Kapacitni idaje zaŤizeni: Nejsou stanoveny.
Údai o časovémomezení a platnosti provozního řádu: dle rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
2. Charakter a úče|zaÍízení

ZaÍízenibude slouŽit ke sběru a výkupu kovových odpadů a kjejich shromaŽd'ování
do doby předání odpadů dalším oprávněným osobám a Zptacovatelům (délka skladování
odpadů bude kratšíneŽ jeden rok). odpaďy zde budou vykupovány od fyzických osob a od
podnikatelských subjektů (za stanovenou cenu), za účelemnashromáŽdění určitéhomnoŽství.
jejich roztřídění podle požadavků odběratelů a předávání k dalšímu využití(zpracování).
Přehled druhů qzkupovaných odpadů:

,

Y zaŤízeníbudou vykupovány následující druhy

č. 381/2001 Sb., katalog odpadů' zařazeny takto:
12 01 0]
12 0l 03
16 01 17

l6 01

06

o
o
o
o

odpadů, které jsou

Piliny a třísky Železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Železné |<ovy
.'.'.
-'-:-_':'-_
Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečrrýclr součástí

N
o
o
f7 04 03 O
f7 04 04 O
17 04 05 o
I7 04 06 o
I7 04 07 o
17 04 1'1, o
20 01 40 O
16 06 01
17 04 01
17 04 02

olověné akumulátory
Měď' bronz, mosaz

Hliník
Olovo
Zinek
Železo
Cín

a ocel

Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04
Kovy

Y zaŤízeni budou vznikat následující odpady,

10

a to jednak

při činnosti provozovny, jednak při

třídění vykoupených odpadů
15 01 04

o,N Kovové obaly

15 02 02

N

16 01 03

O

(znečištěnéškodlivinami)
Absorpční činidla' filtračnímateriály (včetně olejových filtrů jinak b1íŽe
neurčených), čistícítkaniny a ochranné oděvy znečištěnénebezpečnj'mi
látkami
Pneumatiky

3. StručnÝ popis zařízení

Zařizeni určenépro sběr a výkup kovových odpadů je umístěno v Jarošor'skéulici
vJindřichově Hradci' Jedná se o oplocený areál opatřený uzamykatelnými vraty. Tento areál
je zpevněna
.je určen k přejímce a dočasnémuskladování Železného šrotu. Plocha areálu
jako
zťsemi pr'o zaměstnance. Na
betonor,ýr'ni parrely. Součástíje burika, kteiá siouží
kovťi (uzamykatelná
uskladnění
barevných
jsou
pro
dočasné
místa
vyklrazena
provozovně
Avie) a pro shromaŽďováni nebezpečných odpadů (přístřešek). Jednotlivé nebezpečnéodpady
jsou označeny identiÍikačnímilisty. ProvoZoynaje vybavena váhou pro přejímku odpadů, a
dopravními prostředky pro manipulaci s odpady. ZaŤízeníje označeno informační tabulí
s

následujícími údaji:
název zaŤízení:Sběr avýkup kovoqých odpadů
přijímané odpady: Že|ezné kovy, barevné kovy, akumulátory
provozovatel: EKOPRON _ METAL s. r. o., Okrouhlá Radouň
oprávněné osoby: ondřej Josef, Prokeš František, tel. 386 720111
sóuhlas k provozu zaÍizenÍ vydal: Krajský úřad Jihočeskéhokraje, ČeskéBudějovice,
tel.: 386 720I11

_

Skladovací prostředky jednotlivých odpadů:

-

o

Piliny

o

Piliny

třísky železných kovů
kontejnery, popř' bedny na zpevněné ploše

12 01 01

a

třísky neže|ezných kovů
- v nádobách ve skladu barevných kovů (uzamykatelná Avie)
12 01 03

o
20 01 40 O
16OI I1

_

a

Železnékovy
Kovy

volně na zpevněné ploše

