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KUJCPABPFHDP

KRAJSKY TJRAD - JIHOCESKY KRAJ
odbor Životního prostředí, zemědělství

a

lesnictví

U Zirnrrílio stadionu 1,95212,37O 16 ČeskéBudějovice, tel: 386720714, fax: 386 359 070
e-mail : soukup@kraj -j ihocesky. cz, www. kraj -j ihocesky. cz

V Ceských Budějovicích dne 6.4.2009
Cj.: KUJCK 640312009 OZZLBISoR
Vyřizuje: lng. Soukup

RoZIJoDNUTÍ
Krajský úřad - Jilročeský kraj, odbor'životnílro prostt*edí, zemědělsťví a lesrrictví (dále jen krajský
Zimního stadiorru 195212, 370 76 ČeskéBudějovice, jako příslušnýsprávní orgán podle $ 6r
písm.
g) zákonač'12912000 Sb', o krajích (krajské zŤízení),vezněních pozdějších předpisů, $ 78
odst. 1
odst' 2 písm. a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadeclr a o změně některých dalších zákonťt, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jerr zákon o odpadech) a $ 11 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve zrrění
pozdějších předpisů
úřad),

U

udělu.j
právnické osobě

s obchodrrírn jménem EKOPRON -

e

METAL

S.r.o.' Se sídlem okrouhlá Radouň

42 Nová Včelnice, tČ zsto1067 (dále jen žadatel), podle ustanovení $

92,378

14 odst.7 zákonao odpadech

souhlas
k provozování zařízení ke sběru a zpracování odpadů způsobem uvedeným dle přílohy č. 3 k zákonu o
odpadech pod kódem R12 a sjelro provoznimÍádem. tj. předúpravě autovrakťt formou demontážních
operací (dále jen zařízení). ZaÍízeníjeurnístěno na p' č. 64613 na adrese EKOPRON - ME'TAL s.r.o.,
okrouhlá Radouň 92,37B 42 Nová Včelnice.
Souhlas platí za těclrto podmínek pl}znoucíclr z ustarroverrí právních předpisťr:
a)

ZaÍízeníbude provozováno plně v souladu se schváleným provozním řádem, který tvoří nedílnou

součást tohoto rozhodnutí (viz Příloha č. 1 : Provozní Íád zařízení ke sběru a zpracování autovraků)
b) Y zaÍizení bude rrakládáno s odpady uvederrými v provozním řádu tohoto zařízen'í na str.2.
c) Nebezpečrré odpady budou zabezpečeny jako závadrré látky dle zákona č.2541200I Sb', o vodách a
změně rrěkterých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů' aby nedošlo k ohroženínebo
zrrečištěrrípodzemních a povrchoých vod.

Souhlas platí po dobu čtyř let od nabytí právní mocitol-roto rozlrodnutí a nenalrrazuje povolení_iiných
orgárr,ů státní sprár,y poclle žvláštníchpředpisťr.

odůvodnění:
s

a-

r\

Žadate| podal drre 6.3.2009 u krajskélro úřadu žádost o udělení soulrlasu k provozování zařízeni a
jeho provoznímřádem dle $ 14 odst. l zákona o odpadech.

Provozní řád byl zpracován dle požadavkůvyhlášky ě.35212008 Sb' o podrobnostéch nakládání
s odpady z autovraků, vybraných autovraků' o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů
vznikajících v zaÍízeníchke sběru a zpracování autovraků a o informačnímsystému sledování toků
vybraných autovraků ( o podrobnostech nakÍádáni s autovraky).
Krajský úřad jako příslušný orgán státní spráq' v přenesené působnosti předloženou žádost
posoudil a dospěl kzávéru, že splňuje předepsané náležitosti dle $ 1 odst. 1 q'hlášky č.383/2001 Sb', o
podrobnosteclr nakládárrí s odpady, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen r.1'hláška).
Z důvodu připravovaných změn platné legislatir,y v oblasti odpadového hospodářství je
rozhodnutí r.ydáno na dobu určitou, aby bylo možné při lrydání nového rozhodnutí aktuálně reagovat na
případné zmény. Pokud k zásadrrím změnám nedojde, žaďatel požádá pouze o prodlouženíplatnosti

tolroto rozhodrrutí.

Předmětné zaÍízenísloužíke krátkodobérnu soustřed'ování autovraků a _|e.iich následné

předúpravě formou demorrtážrrích operací. Vyjmuté a oddělené části autovraků budou dále nabizeny
kvalifikovaným zájerncům k opětovnérnu pouŽití a ty" které nebudou opětovně použiý, budou roztříďěny
podle Katalogu odpadťr a poté předávány oprávněrrým osobám k dalšímuvyužitíči odstranění.
Nedílnou součástílydaného rozhodnutí je schválený provozní řád zařízení. Jeho provoz bude
plrrě v souladu s tímto dokumentem.
Pro zajištění odborného nakládání s odpady byla do funkce odpadového hospodáře, dle $ 15
zákona o odpadech ustanovena irrg. Alena Pazderková, která splňuje požadovanéodborné předpoklady
k výkonu této činnosti.
Souhlasné stanovisko Krajské lrygienicl<é stanice Jihočeskéhokraje se sídlem v Českých
Budějovicích' vydané drre 10'10.2007 pod čj': 6031l0"7/Wo nebylo aktlalizacÍ provozního řádu
zásadním způsobem dotčeno a proto není požadováno stanovisko nové.

Zadatel ulrradil správní poplatek dle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisťt a na účetkrajského úřadu byl připsán dne 18.3.2009.
Na základě skutečnostíuvedenýclr v žádosti včetriě dokladů k žádosti připojených a po ověření
jejiclr správnosti správní orgárr udělil soulrlas k provozování zařízerrí k využíváníodpadů a s jeho
provozním řádern tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozlrodnutí.

Poučeníúčastníků:

Proti tomuto rozlrodnuti lze poďat odvolarrí k Ministerstvu životníhoprostředí, odboru ýkonu
státní sprá',y II v Českých Buclějovicích, a to do 15 dnů ode dne doručenírozhódnutí podáním učiněným
u Krajského írřadu - Jilročeský kraj, odboru Životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
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Provozní řád ke sběru a zpracováni autovraků
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Provozní řádzařízení ke sběru, výkupu azpracování autovraků
l.1. Zák|adní Údaie o zařízeni

Název zaŤízeni: Sběr, výkup a zpracování autovraků
Identifikačníúdaje vlastníka: EI(oPRoN - METAL s. r. o., Nová Včelnice, okrouhlá
Radouň, psČ :zs 42,IČo:25I 6I 067
Identif,rkační údaje provozovatele: EKOPRON - METAL s. r. o., Nová Včelnice, okrouhlá
Radouň, psČ :zs 42,IČo,25I 61 061
Statutárníorgálr:
jednatel: Frantlšek Prokeš, Jakubská 187, Jindřichův Hradec, tel.: 384 391 159
jednatel: Josef ondřej, Hostějeves 22,Jatošov nadNežárkou, tel.: 384391 159
Vedoucí pracovník zařízení:p. Vaněk Přemysl, tel. 384 39I I59, mob. 602 I89 124
Významná telefonní čísla:HZS: 150
Lékařská záchranná sluŽba: 155
Policie ČR: tss
Jednotné číslotísňového volání: 112
Sídla přísluŠnýchdohlíŽecíchorgánů:
Česká inspekce Životního prostředí - ČeskéBudějovice, KněŽská 19, tel. 386 352 506
Městský úřad - Jindřichův Hradec, Klášterská I351II, tel.: 384 351 111
Krajský irřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu195212,tel.386 720 111
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Jindřichův Hradec,
Bezručova 857, Jindřichův Hradec, tel.: 387 ]12 510
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech
25, poštovníschránka 8ó, ČeskéBudějovice, PSČ 31O 7I - tel. 387 7\2 9\I
Umístěni zařízení:
Adresa: EKOPRON - METAL S. r. o., okrouhlá Radouň 92,3]8 42 Nová Včelnice,
k. ú. okrouhlá Radouň, p. č. 64613.
Údaje o dokončenístavby zařízení:Kolaudační rozhodnutí Městského irřadu Nová Včelnice
č. j.Výst. 26lO2lKnzeďne1'1.'2.2002 (nepropustnáplocha), č. j. Vý.st. 445l03lKnz'edne76.
9. 2OO3 (zastřešení nepropustné plochy), kolaudačnírozhodnutí okU Jindřichův Hradec č. j.
Žp o+gl tos89l2002J'I1. F ze dne 7. 3.2002 (lapol)
Kapacitrrí údaje zařízení: okamžitá kapacita - max. 10 autovraků současně.
Údaj o časovémomezení a platnosti provozního řádu: dle rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Jihočeského
I.2. Charakter a úče|zařízení
ZaŤízeníjeurčeno pro sběr a zpracování autovraků. Je umístěno V provozovně firmy
EK9PRQN * METAL S. r. o. v okrouhlé Radouni. Autovraky zde jsou demontovány,
roztříděny na jednotlivé druhy odpadťl dle vyhlášky č.381l200I Sb., katalog odpadů. Areál
p1ovozovny je při vstupu vybaven váhotr. Dále je vybaven manipulačními prostředky
(vysokozdviŽné voziky). Před zaÍizenímje umístěna informačnítabule s následujícími údaii:
Název zaŤízení:LIKVIDACE AUTOVRAKU
Přijímané odpady: 16 01 04 N Autovraky
16 01 06 o Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
Provozovatel: EKoPRON - METAL S' Í. o., okrouhlá Radouň
oprávněné osoby: ondřej Josef, František Prokeš, tel. 384 391 159
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