
KRAJsKÝ ÚŘno KRAJE vysoČtnn
odbor Životního prostřed í

ŽiŽkova 57 ' 587 33 Jihlava' Česká republika

Pracoviště : Seifertova 24, Jihlav a

EKOPRON - METAL s.r.o.
okrouhlá Radouň 92
378 42 Nová Včelnice

/do vlastních rukou/

VáŠ dopis značky/ze dne Číslo jednací/spis. zn.
KUJI75381t2010
OZP 143712010Pe

Vyřizuje/telefon
lng. Pavla Bendová
564 602 515

V Jihlavě dne
2.11.2010

Rozhod n utí
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor Životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán
veřejné spráVy V odpadovém hospodářství podle $ 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185t2oo1 Sb.,
o odpadech a o změně něktených dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákan o odpadech),
po provedeném správnímřízení podle zákona č.500/2004 Sb., spráVní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen spráVní řád), uděluje účastníkovi řízenÍ

EKOPRON - METAL s.r.o.' okrouhlá Radouň 92, Nová Včelnice lČ 25'|61067

ve smyslu ustanovení$ 14 odst. 1zákona o odpadech,
souhlas

A. k provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů - provozovna NádraŽni 282, Pelhřimov,

ldentifi kační kód zařÍzenÍ: czJ00285
B. s provozním řádem zařizení ke sběru a výkupu odpadů.

Provozní řád je nedílnou součástítohoto rozhodnutí.

Souhlas se vydává na dobu určitou, a to do 30.í1.20í5 a platí ve správním území kraje
Vysočina za těchto podmínek:

1' Vlastní provoz zařízení bude probíhat ve smyslu provozního řádu schváleného tímto
rozhodnutím, kteý je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2' Zařízení byl Krajským úřadem kraje Vysočina přidělen identifikační kód zařízení, tento
kód bude slouŽit jako oficiální identifikátor zařízení (čís|o provozovny), bude pouŽíván
provozovatelem při komunikaci s veřejnou správou v rámci Čn a partnerskými
organizacemi, při vedenÍ evidence' při nak|ádání s odpady v zařízení (přejímka, předání)'
aj..

3. Budou respektovány podmínky stanovené ve stanovisku Krajské hygienické stanice kraje
Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov E..;.: H-sss.l3PE25o9/1o-Tom
ze dne 29.9.2A10.

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
lČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800



4. Termín uzavření a ukončení provozu zařízení bude písemně oznámen na odbor
Životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, a to nejpozději do 2 měsíců od
uzavření a ukončení provozu.

5. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnost rozhodnutí čj.: KUJI
1761812005 oZP Bel2 ze dne 9. listopadu 2005, včetně provozního řádu'

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

odůvodnění:
Na základě Žádosti firmy EKOPRON - METAL s.r.o., 92, okrouhlá Radouň,lČ 25161067,
provozovna NádraŽní 282, Pelhřimov, o souhlas k provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů
podle $ 14 odst. 1 zákona o odpadech, doručené na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor
Životního prostředí dne 6.10.2010, bylo téhoŽ dne zahájeno řízení.

Dopisem č.j.: KUJ| 7789612010 ze dne 15.10.2010 bylo podle $ 14 odst. 6zákona o odpadech
oznámeno účastníkovi řízení _ Město Pelhřimov zahdjení řízení ve věci a stanovena lhůta pro
seznámení se s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k nim. Účastník řízení této moŽnosti
nevyuŽil.

Vyměřený správní poplatek, byl na základě výzvy č. j.: KUJ| 7789412010, ze dne 15.10.2010,
uhrazen dne 29. 10.2010.

K Žádosti byly doloŽeny následující doklady:
. 2x návrh provozního řádu,
. stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní

pracoviště Pelhřimov č. j.: H555J3PE2509l10-Tom ze dne 29.9.2010,. doklad o zaplacení správního poplatku
. výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl

C, vloŽka 6975,
. oznámení o jmenování odpadového hospodáře ing. Pazderkové, včetně dokladů o

odborné způsobilosti,
. Územní rozhodnutí vydané MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby č.j : Výst.975/99-

VUUR/Rozh/S ze dne 16.6.1999.

Vzhledem k tomu, Že podaná Žádost o souhlas k provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů
obsahuje všechny náleŽitosti dané $ 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, provozní řádzařízení byl zpracován ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č.383l200't Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, bylo o Žádosti rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové
části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu $ 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, lze odvolat do 15{i dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, k MŽP ČR,
oVsS Vll, Mezírka '1, Brno a to podáním prostřednictvím Krajského Úřadu kraje Vysočina, odbor
Životního prostředí.

Příloha
1x schválený provozní řád

\
vedoucí oddělení technické ochrany

Účastníci řízeníIDS/:
Město Pelhřimov

tího fispdí ̂
Y,,{"?- -2i- -€l'a "íuqý

Číslo jednací/spis. zn.: KUJl 7538'l/2o1o, oZP 1437t2o1OBe Číslo stránky
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a výkupu kovových odpadů
Pelhřimov, PSC 393 01

l- 7'ákladní údaie o zaÍízení

Nžu;ev zaÍizení: Sběr a výkup kovových odpadů

ld*tifikučrrí úduj. ulu't''íku: České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222,1 10 15 Praha 1,

tČo: logg+zze
vatele: EKOPRON - METAL s. r. o., okrouhlá Radouň, Nová

Včelnice. 378 42, tČo: zs 1 61 067

Statutární orgán:
Jď*tď.Jndrei losef, Hostějeves 22, Jarošov nad Nežárkou, tel.: 384 391 159

Jednatel: Prokeš František, Jakubská 187, Jindřichův Hradec, tel. 384 391 159

Vedoucí pracovník zařízení: p. Bečka František
Významná telefonní čísla: Hasiči: 150

Lékařská záchranná služba: 155

Policie: i58
Sídla příslušných dohlíŽecích orgánů:

Grká *'p.k.e Životního prostředí - Havlíčkův Brod, Bělohradská3304,teI.: 569 496 I1I
Česká inspekce životního prostředí - České Budějovice, KněŽská 19' tel. 386 357 584

Městský úřad _ Pelhřimov, Masarykovg nám. 1, tel.: 565 352III
IQaj ský úřad, kraj Vysočina - Jihlava, Žižkova 57 , te1.: 564 602 111.

okresní úřad _ Pelhřimov, Pražská I2J,tel.:565 351 1 1 1

okresní hygienická stanice Pelhřimov' PraŽská 1739, tel': 565 323 0I9
Unrístění zařzenl:
Adresa: EK6PRSN - METAL s. r. o., NádraŽní uI.282, Pelhřimov, p.ě.244812 v k. ú.

Pelhřimov
Údaje o dokončení stavb}',zařízení: pozemek i stavba jsou v současné době pronajaty

rJilduč''i -'hod'','ti, Územni rozhodnutí o l,ryužttí území: Manipulační plocha pro sběr

k"'"'éh" 
"dp"du 

a barevných kovů na části pozemku: pozemková parcela 244812 v kat.

uzemí PELHŘIMoV vydané Městským úřadem, odborem výstavby pod č. j.: Yýst.975l99l-

VUUR/RozWŠ ze dne 16. 6' 1999
Kapacitni udaje zaÍízení: Nejsou stanoveny.

Ú6 o čuroué* o*.r.ní u plutno'ti p'ouo'ního řádu: dle rozhodnutí Krajského úřadu kraje

Vysočina

2. Charakter a účel. zaÍizení

ZaŤizení slouŽí ke sběru a výkupu kovových odpadů a kjejich shromaŽďování do

doby předání odpadů dalším oprávněným osobám azpracovatelům (délka skladování odpadů

budá 
^kratši 

ne2 jeden rok). odpady zde jsou vykupovány od fyzických osob a od

podnikate1skych subjektů (za stanovenou cenu), za'lče\emnashromáždění určitého mnoŽství,

jejich roztŤidšnipodie poŽadavků odběratelů a pŤeďávání k dalšímu využiti (zpracování).

Přehled druhů v}'kupovaných odpadů
Y zaÍizenítuaou vykupovány následující druhy odpadů, které jsou dle vyhlášky MZP

č. 381/2001 Sb., katalog odpadů' zaŤazeny takto:

12 01 01 o Piliny a třísky Železných kovů
12 01 03 o Piliny a třísky neže|ezných kovů
16 01 17 o Železnékovy
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16 06 01 N olověné akumu1átory

17 04 01 o Měď' brottz' mosaz

11 04 Oz o Hliník
17 04 03 O Olovo
17 04 04 O Ztnek
17 04 05 o Že\ezo a ocel

17 04 06 o Cín
n 04 07 o Směsné kovy

í 31 liŘ sí::*:"il*lffi:ii,:k::"l'2p"u-.,,,,y16 
06 0i' 16 06 02 nebo pod

čísleml6 06 03 a ":ii';ilu 
;;;i. ; 

"kil"iátory 
obsahující tyto baterie

20 01 40 O KovY

YzaŤízeníbudouvznikatnásledujícíodpady,atojednakpřičinnostipÍovozovny,jednakpři
tiiáeni vykoupených odpadů

10 0i 01 o Škvara' struska a kotelní prach

13 02 08 N íi"L-*"'"'ové' převod o'é u^u'ucí oleje

15 01 02 o,,ll ili"'á"e obďy (znečištěné škodlivinami)

15 01 04 oŇ K;;"'é obalý (znečištěné škodlivinami)

t5O2O2-^t;;"ffiJf,',1ffi1ffi*ťť:mÍJJ":1'ff"ffi #lÍTilJiltfií:
1átkami

16 01 03 O Pneumatikl'

]-I i-'i ]1 \ 2;''i_' a jirý t'dPad ob'sahující mrr

]0 03 01 o Srněsn! komunáLní odpad

3. StručnÝ popis zařízení

ZaŤízeníurčené pro sběr a výkup o:'::]i:::1li* j :;T;: r"."il"*:Íii " 
lx;

P"lhři,Í"1,'JiH#':J:l'illt''Jió"&ffi ;';;ň;ňiv*iu'u,'Tentoarcá. 
jeurčen

k přejímce u aoeu.'žň* 
-rl]"a"'*i ,"išr"šni rr** 

'Plo.hu'areá1u je zpevněna betonem a

Živičným pour.i'.*ii*oárir r. ,děJ;;;;; u, ut"ra slouŽí jako zžuemí pro zaméStnance'

dí1na pro drobné opfavy * p."-'"r",liň technickém vybavení provozovly a jako sklad

materiálu. V budovj jsol rovně z rylrrš)"n;;i"" pro aóoJ*e_rrrk1ud"c''í barevných kovů

(SamoStatna uru*yřut.i"a'ňiri*=,i " oí""r',ro*uzcoua"il.tĚ'p'čných 
o.dpadů' Jednotlivé

nebezpečné oapuov^irl"^")".a."v '*Íiňo"i"illil''' 
p,ouo'ouna je vybavena váhou pro

přejímku odpadů, ; ň;";í'"t p''tr'Jty pro manipulaci s odpady'

Skladovací prostředky jednotlivých odpadů:

12 01 01 ó Piliny a třísky lelezných kovů

- kontejnery na zpevněné ploše

12 01 03 o Piliny a tŤísky neŽele,znych kovů

- volně nebo v "ád"ilď;; 
skladu barevných kovů

i7 04 05 o Že|ezo a ocel

t6 0l 17 o Že|eznékovy
20 01 40 O KovY
- volně na zpevněné pioše
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