KRA]SKÝ Únao -

nnočtsxÝ KRA]

odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/7,370 76 Ceské Budějovice, tel. 389 007

e-mail: stumbauer@kraj-jihocesky.cz

46l,

fax 386 359 070,

Ceské Budějovice dne 26.2.2003

Č.i., ozztt748103/Št
V),řizu.ie: lng. Šturrrbauer

RoZHoDNUTÍ
Krajský úřad _ Jihočeský kraj, odbor Životrrílro prostředí, zemědělsťví a lesnictví, U Zirnního
stadionu l952l2,37076 ČeskéBudějovice, jako příslušný správníorgán podle $ ó7 odst. l písrn. g)
zákona č. 12912000 Sb., o krajích (krajské z1ízerú), v platnérn znění, $ 78 odst.2 písm.a) zákona
č. 185/200I Sb.,oodpadeclraozměněněkterýclrdalšíclrzákonů,veznění pozdějšícli předpisů (dále
jen zákon o odpadeclr) a zákona č,.71l1967 Sb., o správnínr řízení(správní řád)' ve znění pozdějších
předpisů

uděluje

právnické osobě s obchodním jménem: EKOPRON - METAL s'r.o.' Se sídlern okrouhlá Radouň, 378
42 Nová Včelnice, IČo 251 61 067 (dále jen Žadatel), podle ustanovení 8 14 odst.l zákona

o odpadech

souhlas

kprovozovállí zařízení ke sběru a výkupu odpadů a sjelro provozním řádem, tj. zaÍízeni
k soustl'ed'ování ostatlrích a nebezpečnýcli odpadů _ provozovna EKOPRON _ METAL s.r.o.,

okrouhlá Radouň, 3'l8 42 Nová VčeIrrice umístěrrélro na parceláclr p.č. 64613 a 157 v k.ú. okrouhlá
Radouň.

I. Soulrlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů platí pro všechriy drulry
nebezpečných odpadů (tj. kategorie N a oA''J) r,rozsaltu skupin 0l 00 00 aŽ 2a 00 00 vyhlášky
MZP č.38l/200l Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznanr nebezpečných odpadů a Seznanly
odpadů a států pro účelyvývozu, dovozu a tranzitu odpadů, (dáIe jen.,Katalog odpadů"), s vÍinrkou
rríŽe uvedených odpadů dle téhoŽ Katalogu odpadů:

-

podskupiny odpadů l6 04 00 * odpady výbušnin a r,ýbušnýclr předrnětů'
skupiny odpadů l8

-

odpady ze zdravottlictví a veterinárrrí péče,

kódů druhů odpadů končícíclrna dvo.jčíslí,,99"- odpady druhor,ě bIížerreurčené nebo
výše rreuvedené.

II. Souhlas platí za těchto podmínek, plynoucíclr Z ustallovení právních předpisů:

a)
'

b)
c)

Zařízení ke sběru. a výkupu odpadů' kterýrn je soustřed'ování ostatrrích a nebezpečných
odpadů, bude provozováno plně v souladu se sclrváleným provozním řádem, který je rledílnou
součástí tohoto rozhodnutí (viz. PříIoha č. l: Provozní řád zatízení ke sběru a výkLrpu
odpadů).

Zařízeníje určeno pro soustřed'ování odpadů v rozsahlt uvedeném v provoznínl řádu ke sběru

a výkLrpu odpadů ato Za podmínek stanovených provoznítrr řádern.
Provozovatel zaiízení ke sběru a výkupu odpadů rnLrsí při nakládání s nebezpečttýrni odpady

splriovat povinnosti vyplývající z ustattovení zákona o odpadech a souvisejících předpisů,

d)

e)

zejrnérra povinnosti pro sběr a výkup odparlťr dle $ l8 tolroto zákona. obecné poŽadavky na
zařízení ke sběru a výkuptr odpadů dle usÍanovení$ 4 a $ 7 vylrlášk1, MŽP č.383/200l Sb.,
o podrobnosteclr nakládálrí s odpady.
Nebezpečnéodpady budou zabezpečeny jako zár,aclné látky clle zákona č. 25412001 Sb.,
o vodáclr a o změně rrěkterýcli zákonťr (vodní zákorr)' aby nedošlo k olrroŽení nebo zrrečištění

podzernnícll a povrchových r,od.
Souhlas platí na dobu neurčitou od rlabytí právrrí nroci tohoto rozliodnutí
povoleníjiných orgánů státní správy podle zvláštních předpisů.

a

nenahrazuje

odůvod]rění:
Zadatel dne 7.2.2003 učirlil na odboru Ž-ivotttílro prostředí. zeInědělství a lesrrictví Krajskélro
ťrřadtr * JilročeskéIro kraje (dále .jen krajský úřad) podání ve věci Žádosti o udělení soulrlasu
k provozování zaÍízerlíke sběrlr a výkupu odpadťr a s jelto provoztrítrr řáderrr dle
$ 14 odst.l
zákonač. l85/2001 Sb.,oodpadechaoznlěněrrěkteýclrdatšíchzákonů,vezněttípozdějšíóhpředpisů
(dále jerr zákon o odpadeclr). Žadatel poŽadoval soulrlas ke sběru a i"ýkupu oapaán v rozsalru
eelélro
katalogu s výjinlkou odpadů skupiny l8. Dále rnu bylo on]ezello nakládání s odpady na které nenrá
oprávrrěrrí nebo je blíŽe nespecifikoval (podskupina l6 04 00 a kódy odpadů končíóídvojčíslím99).
Krajský ťrřad jako příslušný or-9án státní správy v přeIlesené působnosti předloženou žádost
posoudil a dospěl k závěru, že splňLrje taxativrrě předepsané náleŽitosti dle l odst.l vyhlášky
$
č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládálrí s odpady.
Zaí'ízeníke sběru a výktrpu odpadťr slouŽí k dočasrrému soitstřed'ovátrí ostatrrích
a nebezpečnýclr odpadů a následnérnu předár,ání oprávněné osobě k dalšínru pI'ednostnímu využití.
Provoz zaí'ízeníke sběrLr a výkupu odpadů bude plně v souladu se schr,álenýnr provozníttr řádent
tolroto zaíízení,který je nedílnou součástívydanélro rozhodnutí.
Sotrhlasné vyjádření Krajského hygienika Jihočeskéhokraje k předloŽenénru provoznírrru řádLt
zaříz-ení ke sběru a výkupu odpadů. zhlediska zájmů chráněných orgánetlt oclrran1, veřejného zdraví
dle $ 75 písnr. d) zákona o odpadech. bylo vydáno dne 11.12.2002 pod čj. 4283-21102-414l
Irrg.Koř.lIng.Má.
Na základě skutečnostíuvedených r,Žádosti včetně dokladů k Žádosti připojených a po ověření
jejich správnosti krajský úřad udělil souhlas k provozovártí zařízertí ke sběru u uýtupu oapaát a s jelro
prol'oznítn řádern tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodttutí.
Poučenío odvolání :
Proti torrruto rozhodnutí lze podat odvolání k Mirristerstvu Životnílro prostředí. odboru výkonLr
státní sprár'y II vČeských Budějovicíclr. a to do l5 dnů ode dne doručetlírozhodnutí, poiáním
učiněnýrn Lr Krajského úřadu Jilročeskéhokra.ie, odborLr životního prostředí" zerrrědělství a lesnictví.

6,ffi
e-ffiý

Ing. Karel Cerný
vedoucí odboru Žil'otnílto prostředí,
zenrědělství a lesnictr'í

obdrŽí účastníkřízení:(na doručerrku)
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Provozní Íád zaÍízeníke sběru a výkupu odpadů, které sloužíi ke
skladování odpadů (sběrna, výkupna, sklad) _ provozovna okrouhlá
Radouň
1.

Zá|<ladníúdaie o zaílzení

Název zaŤízení:Sběr, výkup a skladování odpadů
Identifikačníúdaje vlastníka: EKoPRON - METAL s. r. o., Nová Včelnice. okrouhlá
Radouň, PSČ 378 42,IČo:25l 6l 067
identifikační údaje provozovatele: EKOPRoN - METAL s. r. o.. Nová Včelnice" okroulrlá
Radouň' PSČ 378 42,IČo:25t 61 067
Statutární orgán:
jednatel: František Prokeš, Mládežnická252[y Jindřichův Hradec. tel.: 0331l391 159
'
jednatel: Josef ondřej, Hostějeves 22, Jarošov nad NeŽárkou' tel.: 0331/391 i59
Vedoucí pracovník zařízení: Bude ustanoven se zahájením provozu
Významná telefonní čísla:Hasiči: 150
Lékařská záchranná sluŽba: 155
Policie: 158
příslušných dohlíŽecíchorgánů:Qídla
Ceská inspekce Životního prostředí _ Ceské Budějovice, KněŽská 19, tel. 386 357 584
Městský úřad - Jindřichův Hradec, Klášterská ],35lil, tel.: 384 35l 111
Krajský úřad, kraj Jihočeský - Č.nudojovice, U Zimního stadionu l952l2,te1.: 386 72O I11
okresní úřad - Jindřichův Hradec, Janderova 147lII, tel.: 384 350 911
okresní hygienická stanice Jindřichův Hradec, Bezručova 857lll,tel.: 384 32| 211
Krajská hygienická stanice ČeskéBudějovice' Schneiderova32.te].: 387 ]12 911
Umístěni zaŤízení:
Adresa: EKOPRON - METAL s. r. o.' Nová Včelnice, okrouhlá Radouň. PSČ 378 42
k. ú. okrouhlá Radouň , p. č. 64613, 157
Údaje o dokončenístavby zaŤízení:zaŤízeni bude kolaudováno do konce roku 2002
Kapacitryudaje zaŤizení: Skladovací plochy na Železné kovy a dalšíodpady kategorie o jsou
rozsáh|é, kapacitní údaje jsou neomezené, ve skladu No je moŽno skladovat max. 10 tun No.
Udaj o časovémomezení a platnosti provozního řádu: dle rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Jihočeského
.

2. Charakter a ílčelzaÍízení

Firma EKOPRON - METAL S. r. o'' okrouhlá Radouň se zabývápřevázne sběrem a
výkupem železných a barevných kovů. Dále reaguje na současnépoŽadavky dodavatelských
firem, a to na řešení jejich komplexního odpadového lrospodářství. Za timÍo účelenlje
vybuclován sklad nebezpečných odpadů (provedení stavebních úprav bývalé kompresorovny).
V tomto skladu budou dočasně shromaŽďovány nebezpečnéodpady a dá\e odpady kategorie
o, které musí b1,'t chráněny před povětrnostními vlivy (např' papírovéobaly). Železné odpady
a dalšíodpady kategorie ostatní (např. pneumatiky. plasty) br-rdor: slrromaŽd'ol,'ánv l'arcai]lt
provozovny volně (železnékovy)' popř. v kontejnerech podlejednotlivých druhů odpadů
ZaŤízeníke sběru a výkupu btrde sloužit ke shromažd'ování a skladován
(délka skladování odpadů bude kratšíneŽ jeden rok). odpady zde budou soust

ffi

právnických osob, fyzických osob oprávněných kpodnikání či jiných subjektů, (popř.
vykupovány za sjednanou cenu), za účelemjejich předání k dalšímu využitínebo odstranění.
Přehled druhů odpadů:
Vzhledem k tomu, že ťtrma EKOPRON-METAL S' r. o' zabývajicí se převáŽně
sběrem a výkupem kovových odpadů, řeší i komplexní sluŽby v odpadovém hospodářství,
poŽaduje z tohoto důvodu udělit souhlas ke sběru a výkupu odpadů v rozsahu celého katalogu

odpadů.(vyhláška MŽP

č. 381l20)l

Sb., kterou Se stanoví Katalog odpadů, Seznň

nebezpečných odpadů a Seznamy odpadů a států pro účelyvývozu. dovozu attanzitu odpadů
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu atÍanzítlodpadů (Katalog odpadů), lrromě
odpadů skupiny č. 18 00 00 odpady ze zdravotnictví a veterinární péčeďnebo výzkumu
s nimi souvisejícího.

3. Stručný potlis

-

zařízení

Areál plovozovny určený k dočasnémuskladováni pŤeváŽně Železných kovú je oploceny.
opatřený uzamykatelným vstupem. Areál provozovny je při vstupu vybaven váhou a
informačnítabulí s následujícími údaji:
název zaŤizeni: Sběr a výkup odpadů
přijímané odpady: V rozsahu celého Katalogu odpadů kromě skupiny č. 18 00 00
provozovatel: EKOPRON - METAL s. r. o., okrouhlá Radouň
oprávněné osoby: ondřej Josef' Prokeš František, tel. 386 72011I
souhlas kprovozu zaÍizení vydal: Krajský úřad Jihočeskéhokraje, ČeskéBuclějovice,
tel.: 386 720111
provozní doba: Po - Pá: 7.00 - 15.00 hod
Sobota: 8.00 - 11.00 hod

objekt určený pro sběr, výkup a skladování nebezpečných odpadů (a odpadů kategorie
ostatní, které musí být chráněny před povětrnostními vlivy) má ocelovou konstrukci. opláštění
je provedeno z vlnitého plechu, je vybaven betonovou podlahou opatřenou nátěrem odolným
proti působení nebezpečných látek a záchytnoujímkou. Podlaha objektu plní funkci záchyÍné
Vany. objekt je uzamykatelný. Kapalné nebezpečnéodpady budotr skladován1,
V nepropustných shromaŽďovacích prostředcích, nebezpečné odpady neupouštějícíkapalnou
fázi budou shromaŽďovány v PE pytlích, V nepropustných nádobách nebo volně ' ZáÍivky
budou zabezpeěenv proti rozbiti, např. skladováním v původníchnebo jiných
vozíku.
obalech. Manipulace s odpady bude jednak ruční,jednak pomocí vysokozdviŽného'.u.,5nor,ých
Jeden z objektů v areálu firmy je vytápěn kotlíkem na spalování odpadních oiejů'
odpadní oleje budou v tomto zařizeni energeticky vyuŽívány (evidováno kódem R 1).

4.Tech.nolo@
U kaŽdého odpadu přijímaného do zaŤízeníbude proveclena kontrola dokumentace
(identifikační ťrdaje původce a doda.,zatele odpadu, kód a kategorie odpadu), odpad bude
zváŽen, vizuálně zkontrolován vedoucím pracovníkem zaŤizeni' Pokud nebude shledáno
závad (např. poškozenépřepravní obaly, dodaný jiný drulr odpadu neŽ uvedený v dokladcclr,
atd.) bude odpad převzat, dodavateli potvrzen evidenčnílist pro přepravu nebezpečných
odpadů, popř. přejímacílist (p.o odpady kategorie ostatní), odpad bude zaevidol'án
v provozním deníku a uloŽen na určenémísto ve skladu. Po nashromáŽdění odpovídajícího

