
KRAJSKÝ ÚŘno KRAJE vysoČtruR
odbor Životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57,587 33 Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlav a

Číslo jednací: KUJ| 5620812016, )ZPZ 171712016Yopr

Rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor Životního prostředí a zemědělství (dále jen ,,krajský úřad"),
jako věcně a místně příslušný orgán veřejné spráVy v odpadovém hospodářství podle $ 78 odst.
2 písm. a) zákona č. 185l2oo1 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění (dále jen ,,zákon o odpadech"), po provedeném správním řizenl podle zákona é' 50012004

Sb., správní řád' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), uděluje na základě
předloŽených dokladů účastníkovi správního řízení,

právnické osobě uvedené pod obchodním jménem EKoPRON - METAL s'r.o.' se sídlem
okrouhlá Radouň 92' 378 42 Nová Včelnice, Ico 25í 61 067

souhlas
ve smyslu ustanovení $ í4 odst. 1 zákona o odpadech

A' k provozu zaťízení ke sběru, výkupu a vyuŽívání odpadů (způsobem Rí2)
provozovna Sběr, výkup a zpracování autovraků, EKOPRoN - METAL s'r.o.'
Nádražní, 393 01 Pelhřimov, která se nachází v k. ú. Pelhřimov na pozemcích parc. č.

141 4,1 41 51 1,1 41 513 a 3496144.

ldentifi kační číslo zařízení: czJo0o1 2

B. a s provozním řádem tohoto zařízení'

Souhlas se vydává na dobu určitou, a to do 31. 7. 2021 a platí za těchto podmínek:

1. Zařízení bude provozováno ve smyslu provozního řádu, který se tímto rozhodnutím
schvaluje a je jeho nedílnou součástí.

2' Provozovatel zařízení bude přísluŠnému krajskému úřadu zasílat údaje o provozu
zařízení, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu
v souladu s ustanovením $ 39 odst. 3 zákona o odpadech'

3. Budou respektovány podmínky stanovené ve stanovisku Krajské hygienické stanice kraje
Vysočina se sídlem V Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov c. j.:

KHSV/11654l2016lPElHPlTom ze dne 8. 6. 20'16.

4. ' Budou respektovány podmínky stanovené v územním rozhodnutí o změně vyuŽití území
MěÚ Pelhřimov, odboru výstavby, č. j.: oV/834l2015-6 ze dne 21. 10.2015.

5. Budou respektovány podmínky stanovené v kolaudačním rozhodnutí DráŽního úřadu,

sekcé stavební, oblast Plzeň, č. j.: 30-1 1 15/o6-DÚ lJz ze dne 24' 5. 2oo7 .

tel.: 564 602s)2,fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-wsocina.cz, lnternet: www.kr-vysocina.cz
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6. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnost rozhodnutí č. j'. KUJl
106688/201'1 ze dne '13. 1. 2012, včetně provozního řádu, který je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí'

Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů, vydávaná podle dalších
zvláštních předpisů. il

odůvodnění:

Na základě Žádosti účastníka řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu
avyuŽívání odpadů (způsobem R12) a s jeho provozním řádem podle $ 14 odst. 1zákona o
odpadech, ze dne'13.6. 2016, doručené na krajský úřad dne 14'6'2016, bylo zahájeno správní
řízeni.

Dopisem č. j.: KUJ| 4935712016 ze dne 17.6.2016 bylo podle $'14 odst. 7 zákona o odpadech
oznámeno dalŠímu účastníkovi řízení - Městu Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01
Pelhřimov, lČo' oo2 48 8o1 , zahájení řizení ve věci a stanovena lhůta pro seznámenÍ se
s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k nim. Účastník řízení svého zákonného práva
nevyuŽil.

Vyměřený správní poplatek' byl na základěvýzvy č. j.: KUJ| 5499712016, ze dne 12'7' 2016,
uhrazen dne 14.7.2016.

K Žádosti byly doloŽeny následující doklady:
. 2x návrh provozního řádu v listinné podobě a 1 x v podobě elektronické
' stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní

pracoviŠtě Pelhřimov č. j.: KHSV/11654l2016lPElHPlTom ze dne 8. 6' 2016,
. výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl

C, vloŽka 6975'
. kopie smluv s akreditovanými zástupci

' územním rozhodnutí o změně vyuŽití území MěÚ Pelhřimov' odboru výstavby' č' j.:
OV183412015-6 ze dne 21. 10.2015

. kolaudačním rozhodnutí DráŽního úřadu, sekce stavební, oblast Plzeň' č. j.: 30-1115/06-
oÚt,tz ze dne 24. 5.2oo7

' oznámení o jmenování odpadového hospodáře lng. Alenu Pazderkovou, trvale bytem
PraŽská '1 '194' 393 01 Pelhřimov, včetně dokladů o odborné způsobilosti,

. doklad o zaplacení správního poplatku

Předmětem vydání rozhodnutí je zařízení k nakládání s odpady, kterému bylo přiděleno
identifikacní číslo zařízení czJ00012' Jedná se o zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
(způsobem R12), u kterého Žadatel žádá zdůvodu rozšíření Seznamu druhů odpadů,
vstupujících do zařízení o udělení nového souhlasu'

Podrobný popis zařízeníje součástí provozního řádu, který je přílohou tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, Že Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a
vyuŽtvání odpadů (způsobem R12) a s jeho provozním řádem podle $ 14 odst. 1 zákona o
odpadech obsahuje všechny náleŽitosti dané $ 1 vyhlášky č.383/200'l Sb., o podrobnostech
nakládání sodpady a provozní řád zařízení byl zpracován ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č.
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35212008 Sb', o podrobnostech nakládání s autovraky, v platném znění, bylo o žádosti
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve uýrokové části tohoto rozhodnutí.

Pouěení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu $ 81 zákona č.500/2004 Sb., správní'řád, ve znění
pozdějších předpisů, lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, k Ministerstvu
Životního prostředí ČR, a to podáním učiněným u krajského úřadu. Případné odvolání musí mít
náležitosti uvedené v $ 82 odst. 2 správního řádu'

V Jihlavě dne '18. července 2016

,fuť-"^Vopršal
úředník odboru Životního prostředí a zemědělství

Příloha: 1x schválený provozní řád

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Do vlastních rukou s'přílohou obdrŽi:

1. EKOPRoN - METAL s.r.o.' okrouhlá Radouň 92,378 42 Nová Včelnice
Prostřednictvím datové schránky s přílohou obdrŽí:

.:

2. Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 0í Pelhřimov
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Provozní ÍádzaÍízení ke sběru, výkupu azpracování

1.1. Zátk]adnííldaie o zaíuení

Název zaŤízení: Sběr, výkup a zpracování autovraků
Identiťtkační číslo zaÍízení : CZJ00012

tel:564 602 501

aut4v.ňe,Bďb,.Ťil+iÉJ+iiiiŤ rr*xe ru

F; n ; i' r d n i'; 1. 
j,,, i: I l( UJ l !a- /1p f -/Ú-/'ď

Identifikační údaie vlast[íka: EKoPRoN-METAL S. r. o.' okrouhlá Radouň 92, Nová
Včelnice, PSC 393 01, ICo: 25I61067
Identifikační ýdaje 

provoozovatele: EKOPRoN - METAL s. r. o.' okrouhlá Radouň 92, Nová
Včelnice, PSC 378 42,ICo:25I61067
Statutární orgán:
jednatel: František Prokeš' NeŽárecká 382, Jindřichův Hradec IV., 377 0I, tel.: 384 39| I59
jednatel: Josef ondřej, Hostějeves 22, Jarošov nad Nežiírkou, 378 42,tel.:384 391 159

Vedoucí pracovník zařízení: pan Pavel Bejček
VÝznamná telefonní čísla: Hasiči: 150

Lékařská záchrarná sluŽba: 155
Policie:158
Jednotné číslo tísňového volání: 1i2

Sídla příslušných dohlíŽecích orgánů:
. Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod

Bělohradská3304,580 01 Havlíčkův Brod' tel: 569 496III
hlášení har,árií: tel:73I 405 166

! Krajs1,:á h;'gierucká starice K'iaje \/ysočina, územní pracoviště Pelhřimo..
PraŽskáI27,393 01 Pelhřimov, tel:565 301 350

o Městský uřad Pelhřimov
PraŽská 2460,393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 111

Umistění zaŤízení:
Adresa: EKOPRON - METAL S. r. o'' NádraŽní' 393 01 Pelhřimov
k. ú. Pelhřimov' p. č. I41r5lI, 1414, 14I5l3, 3496144

Údaje o dokončení stavby zařízení: zaÍízení zkolaudováno I] . 5.2OO7, kolaudační rozhodnutí
Drážního úřaduze dne 24.5.2007 podčj.30-1115/06-DÚlJzvizpříloha-|uzemnírozhodnutí
o změně využitíizemi: Vydané Městským úřadem Pelhřimov, odbor výstavby dne:
2I.I0.2015 pod čj.: oy183412015-6
Kapacitníudaje zatízení: Celková okamžitá maximální kapacita zaÍizeni pro Zpracovávané a
shromaŽďované odpady - 180 tun.
Roční projektovanákapacita zaŤizení: do 2.000 tun autovraků _ z toho 1.980 tun odpadů
kategorie ostatní a20 tun odpadů kategorie nebezpečný.
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zašizení: 2.000 tun
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita zaŤízeni; 25 tun
Udaj o časovém omezení a platnosti provozního řádu: Platnost tohoto provozního řádu je
dána dobou platnosti souhlasu vydaného v souladu s $ i4 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpádech, ve znění pozdějších předpisů, příslušným krajským úřadem k provozu
předmětného zařizení pro nakládání s odpady.

l.2. Charakter a účel- zaÍuení
ZaÍízeni je určeno pro sběr, výkup a zpracování autovraků. Je umístěno v provozovně

fi*y EKOPRON _ METAL s' r. o. v PelhŤimově. Autovraky zďe budou demontovány'
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roztříděny na jednotlivé druhy odpadů dle r1'hlášky č. 38ll200l Sb., katalog odpadů.
Následně budou odpady vyuŽitelné (kovovj' odpad, oleje, akumulátory atd') předávány
odborným Íirmám - oprávněným osobám k vyuŽití, odpady dále nev-r,uŽitelné budou
předávány k odstranění. Areál plovozovny je lybaven nájezdovou váhou a manipulačním
prostředkem - vysokozdvižným vozíkem, nakladačem. Autovraky mohou být také přel áŽeny
ke zpracování do mateřského zaŤízení k nakládání s autovraky do sídla firm1 l okrouhlé
Radouni. Í

Seznam druhů odpadů, kterélze přijímat do zaÍizení'.
Do zaÍízení budou přijímány odpady zaŤazené dle vyhlášky č. 381,l200I Sb.. kata1og odpadu:
16 01 04 N Autovraky
16 01 06 o Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných souČástí

Dále katalogová čísla demontovaných dílů, a to:
rcu r] oŽeIeznékovy
16 01 18 o NeŽelezné kovy
16 08 01 o Upotřebenékatalyzátory obsahujícizlato, stříbro. rhenium. rhodium. paladrunl.
iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 18 08 07).

(autorrakr zaŤ'azené pod katalosoré číslo i60106 mohou brr přelzan pouze od jiného
zaíízeni ke zpracor'ání autor raku )

Zpraco:áním (demontáŽí) autor rakú mohou r znikat následující odpad1 :

16 01 03 O Pneumatikl'
16 0I 07 N olejové filtry
16 01 08 N Součástky obsahující rtuť
16 01 09 N Součástky obsahující PCB
16 01 10 N Výbušné součásti (např. airbagy)
16 01 11 N Brzdol'é destičk1'' obsahující azbest
16 01 12 o Brzdor'é destičk1'- neul'edené pod číslem 16 01 11

16 01 i3 N Brzdor'é kapalin'v
16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 1 5 o Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 0l 14

16 01 16 o NádrŽe na zkapalněný plyn
16 OI I1 O ŽeIeznékovy
16 01 18 o NeŽelezné koly
16 01 19 O Plasty
16 01 20 O Sklo
16 01 21 N Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 160107 aŽ16011 1 a 1601 |3 a160114
16 0I 22 o Součástky jinak blíže neurčené
16 06 01 N olověné akumulátory
16 08 01 o Upotřebené katalyzátory obsahuj ící z|ato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium,
iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 18 08 07).
13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 11 N Syntetické hydraulické oleje
13 0I 12 N Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
13 01 13 N Jiné hydraulické oleje
13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06 N Syntetické motorové, převodové amazaci oIeje
13 02 07 N Snadno biologicky tozložitelné motorové, převodové amazaci oleje
13 02 08 N Jiné motorové, převodové amazaci oleje
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