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ROZHODNUTI
Krajský úřad _ Jihočeský kraj, odbor Životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), U Zimního
stadionu 195212, 370 76 ČeskéBudějovice, jako příslušný správní orgán podle $ 67 odst. 1 písm. g) zákona
č.12912000 Sb', o krajích (krajské zřízení), ve zněních pozdějších předpisů, $ 78 odst. 2 písm. a) zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
odpadech) a $ 1 1 zákona č' 500/2004 sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů
uděluje
právnické osobě s obchodním jménem EKOPRON - METAL s.r.o., se sídlem okrouhlá Radouň 92, 37B 42
okrouhlá Radouň, lČ 25161067 (dále jen Žadatel), podle ustanovení$ 14 odst. 1 zákona o odpadech

souhlas
k provozování zařízení k vvuŽívání odpadů způsobem uvedenÝm dle přílohv č. 3 k zákonu o odpadech pod
kódem R 12 a s ieho provozním řádem.
tj. předÚpravě autovraků formou demontáŽních operací (dále jen zalízení). Zařízení je umístěno na parc. č. 683/15,

683/62, 683/61
Soběslav.

a

683112

v

k. Ú. Soběslav na adrese EKOPRON - METAL s.r.o., Bezručova ulice, 392

01

Souhlas platíza těchto podmínek:
a) Zařízení bude provozováno plně v souladu se schváleným provozním řádem, který tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí (viz Příloha č. 1: Provozní řád zařizení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků).

b)V zařízení bude nakládáno s odpady uvedenými v provozním řádu tohoto zaŤízenív bodě 1.2
zaÍízení'''

,,

Charakter a účel

c) Nebezpečné odpady budou zabezpečeny jiako závadné látky dle zákona č.25412001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, aby nedošlo k ohroŽení nebo znečištění
podzemních a povrchových vod.
Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí se nahrazuje původnírozhodnutí pod č.j. KUJCK 89065/2015lozzL,
OZZL 87 499 I 20 1 5 ljiso ze d ne 7 .1 2.20 1 5.

Sp. zn. :

Souhlas platí po dobu čtyř let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a nenahrazuje povoleníjiných orgánů státní
správy podle zvláštních předpisů.

odůvodnění
Žadatel podal dne 23.6'2016 u krajského Úřadu Žádost o udělení souhlasu kprovozování zařízení a s jeho
$ 14 odst. 1 zákona o odpadech. Jedná se o vydání nového souhlasu

aktualizovaným provozním řádem dle
k provozu stávajícího zařízení.

x

Původnísouhlas byl vydán dne 7.12'2015 pod č.j. KUJCK 89065/201slozzL, Sp.zn.: ŽZZL 87499l2015ljiso a
nabyl právní moci 29.12'2015. Aktualizace provozního řádu spočíváv rozšířenío novou halu na zpracování
autovraků a doplnění kÓdů vykupovaných odpadů. ostatní skutečnosti se nemění'
Krajský úřad jako příslušnýorgán státní správy v přenesené působnosti předloŽenou Žádost posoudil a dospěl
k závěru, Že splňuje předepsané náleŽitosti dle $ 1 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb', o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Provozní řád byl zpracován dle poŽadavků vyhlášky č. 35212008 sb. o podrobnostech nakládání s odpady
z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zaíízeních
ke sběru a zpracování autovraků a o informačnímsystému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech
nakládání s autovraky).
Z důvodu připravovaných změn platné legislativy v oblasti odpadového hospodářstvíje rozhodnutí vydáno na dobu
určitou, aby bylo moŽné při vydání nového rozhodnutí aktuálně reagovat na případné změny'
Dne 28.6.2016 bylo, dle $ 14 odst. 7 zákona o odpadech, oznámeno zahájeníÍízenío Žádosti ÚčastníkoviYízení,t1'
Městu Soběslav, na jehoŽ Územi jezařízení provozováno a dle $ 36 odst.3 správního řádu byla účastníkoviřízení,
před vydáním rozhodnutí ve věci, dána moŽnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této moŽnosti účastníkřízení
nevyuŽil.

Předmětné zařízení slouŽí ke krátkodobému soustřed'ování autovraků a jejich následné předÚpravě formou
demontáŽních operací. Vyjmuté a oddělené části autovraků budou dále nabízeny kvalifikovaným zájemcům
k opětovnému pouŽití a ty, které nebudou opětovně pouŽity, budou roztříděny podle Katalogu odpadů a poté
předávány oprávněným osobám k dalšímuvyuŽitíčiodstranění.
Nedílnou součástívydaného rozhodnutí je schválený provozní řád zaYízení. Jeho provoz bude plně v souladu

s tímto dokumentem'

Pro zajištění odborného nakládání sodpady byl do funkce odpadového hospodáře, dle $ 15 zákona o odpadech
ustanoven Josef ondřej, který splňuje poŽadované odborné předpoklady k výkonu této činnosti.

SoučástípředloŽené dokumentace je mimo jiné i souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského
kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vydané dne 17.6'2016 pod č.j. KHSJC 14B84t2O15/HoK cB-cK, sp.Zn.:
s- KHSJC 1488412015.
Žadatel uhradil správní poplatek dle zákona č.634t2oo4 Sb', o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a na účetkrajského úřadu byl připsán dne 30'6'20'16.

Zařízeníbyl Krajským úřadem Jihočeskéhokraje přidělen identifikační kód zařízení: GZG00599. Tento kÓd bude
slouŽit od 1. 1 . 2016 jako oficiální identifikátor zaYízení(čísloprovozovny), kteý bude provozovatel pouŽívat při
komunikaci s veřejnou správou v rámci ČR a partnerskými organizacemi (např' při vedení a ohlašování evidence o
odpadech a o způsobech nakládánís nimi).
Na základě skutečnostíuvedených v Žádosti včetně dokladů k Žádosti připojených a po ověření jejich správnosti
správní orgán udělil souhLas k provozování zařízení k vyuŽívání odpadů a s jeho provozním řádem tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí'

Stránka 2

Pouěení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu Životního prostředí, odboru výkonu státní správy ll
vČeských Budějovicích, a to do 15 dnů ode dne doručenírozhodnutí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeský kraj, odboru Životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
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vedoucí odboru Životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
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obdrŽí účastníkřízení:(do vlastních rukou)
EKOPRON - METAL s.r.o., okrouhlá Radouň 92,378 42 Nová Včelnice + příloha
Město Soběslav, náměstí Republiky 5912,392 01 Soběslav - DS
Na vědomí: (bez

přílohy)

-

''otis k úřed n ího r azítka"

KHS Jihočeskéhokraje se sídlem v ČeskýchBudějovicích, Na Sadech 25,37o 71 ČeskéBudějovice - DS
Příloha:

1x Provozní řádzařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků
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Provozní řád zaÍízeníke sběru, výkupu a zpracoYání autovraků
1.l.

Zát}cradní úd,aie o

zařízení

Náz'ev zaŤízení:Sběr' výkup a zpracování autovraků
ldentifikační údaje vlastníka: SJM ondřej Josef a ondřejová Hana, SJM Prokeš
František a

Prokešová Dana
ldeptifikačntúdaje prov.ozov.atele: EKoPRON _ METAL s. r. o., Nová Včelnice,
okrouhlá
Radouň, PSČ 378 42,IČo: žst et oel
Statutarní orgán:
jednatel: František Prokeš, NeŽárecká 382, Jindřichův
Hradec, tel.: 384 3g1 15g
jednatel: Josef ondřej, Hostějeves22,Jarošov
nad Nežárkou, tel.: 384 391 I59
Vedoucí pracovník zařízení: p. Lapka Milan, tel. 381 52I26),mob.
606 658 918
Významná telefonní čísla:Hasiči: l50
Lékařská zácltanná sluŽba: 1 55

Policie: 158

Jednotné číslotísňovéhovolání: 112
Ceská inspekce Životního prostředí - ČeskéBudějovice, Kněžská
19, tel. 386 109 771,7I,70
Městský úřad - Soběslav, náměstí Republiky sgli,tet': s81 52I
I71
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionul9 52/2,
tel.386 72O 111
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, uzemtípracoviště
Tábor' Palackého 350,
Tábor, tel.: 381 251228'
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Brrdějovicích, Na Sadech
I858l25, ČeskéBudějovice, PSČ 37O 71- iel. 387 712IO4

Umistění zaŤizenl:
Adresa: EKOPRON _ METAL s. r. o., Bezručova ul', Soběslav,
PSČ 392 01
k. ú. Soběslav, p. č. 683l15,683162,683/6t a 683l12
'
:přestavbabyladokončenavII.čtvr1letí2OO7avkvětnu
2016 viz příloha
Kepac'1u'j]ďejezaíZ9ql: maxinrální okamžitákapacita: 80 autovraků (tj' 90 tun
odpadů)
Ročníkapacita odpadů (autovraků) v zařízení: ao z.ooo tun autovraků
z toho 1.980 tun
odpadů kategorie ostatní a 20 tun odpadů kategorie nebezpečný'
:

Jihočeského

dle rozhodnutí Krajského úřadu kraje

Charakter a účelzaÍaení
Zařízeníje urče-n_o-pro sběr, výkup a zptacování autovraků. Je umístěno
V provo zovně
Íirmy EKOPRON _ METAL S. I' o. v Soběslavi. Autovraky
sem budou při.iímány od
fyzických osob a od podnikatetských subjektů' Potom zde budou
demontovány, roztříděny na
jednotlivé druhy odpadů dle vyhlášky ě.38112001
Sb., katalog odpaclů a předávány dále
1.2,

oprávněným ťtrmám'
Seznam druhťr odpadů přijímaných do zaÍízeni:

I)9
3řuení budou přijímany odpady zaÍazenéclle vyhlášky č' 38 II2O0I Sb., katal
16 01 04 N
7
16 01 06 o Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných

Autovraky

16

01 11

o Železnékovy

Strana 1 (celkem 9)

součástí

Provozní ŤádzaÍízeníke sběru azpracov

/. 1a/5

7

o NeŽelezné kovy
16 08 01 o Upotřebené katalyzátory obsahujícízlato stříbro, rhenium, rhodium, paladium,
iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem18 08 07).
(autovraky zaŤazenépod katalogové číslo16 01 06 mohou být pŤevzďy pouze od jiného
zaŤizení ke zpracování autovraků)
16 01 18

odpady:

Zpracováním (demontétží)autovraků mohou vznikat následující
t
16 01 03 O Pneumatiky
16 01 07 N olejové filtry
16 01 08 N Součástky obsahujícírtuť
l6 01 09 N Součástky obsahujícíPCB
16 01 10 N Výbušnésoučásti (např. airbagy)
16 01 1 1 N Brzdové destičky obsahujícíazbest
16 01 12o Brzdové destičky neuvedené pod číslem16 01 11
16 01 13 N Brzdové kapaliny
16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny obsahujícínebezpečnélátky
16 01 15 o Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem16 OI 14
16 01 16 o Nádrže nazkapalněný plyn
16 01 17 o Železnékovy
16 01 18 o NeŽelezné kovy
16 01 19 O Plasty
16 0I 20 O Sklo
16 01 21N Nebezpečné součástky neuveclené pod čísly160107 až 160Í1 1 a 160113 a i601
14
16 01 22 o Součástky jinak blíženeurčené
16 06 01 N olověné akumulátory
16 08 01 o Upotřebenékata|yzžúory obsahuj ícízlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium,
iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem16 08 07)
1 3 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 11 N Syntetické hydraulické oleje
1,3 0I 12 N Snadno biologicky rozIožitelnéhyciraulické oleje
13 01 13 N Jiné hydraulické oleje
13 02 05 N Neclrlorované minerální motorové, převodové amazací oleje
13 02 06 N Syntetické motorové, převodové amazaci o|eje
13 02 07 N Snadno biologicky roz|ožitelné motorové' převodov é amazací o|eje
l3 02 08 N Jiné motorové, převodové amazaci oleje
B 01 02 N Motorový benz,ín
13 07 03 N Jiná paliva
Provozem zaÍízenímolrou dále vznikat následující odpady:
15 02 02 N Absorpčníčinidla, filtračnímateriály (včetně olejových filtrů jinak blíŽe
neurčených). čistícítkaniny a ochranné oděvy znečištěnénebezpečnými látkami

odpady vznikajícízpracoÝánÍnt a provozem zaŤízeníbudou shromažďovány
v zabezpečenéhale a na vyhrazených místech na provozovně. Po nashromáždění
odpovídajícíhomnožstvíbudou odpady předávány. oprávněnym osobám k dalšínlu qnůití
(kovy, akunrulátorý, kabely; oleje atcl.), popř. odstranění (absorpčníčinidla' atd.)

t6'l*ltv

6t

qPr"t"-'..%r'.'.;.p\
Stručný potlis zařízení
Sběr, výkup azptacování autovrakůje naprovozovnérealizov'áno od roku 2007.
1.3.
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