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Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení souhlasu

k upuštění od třídění nebo odděleného soustředbvání odpadů podle § 18 odst. 2 zákona č. 185/2001 sb.,
o odpadech a o změně něktených dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředía zemědělství (dále jen ,,krajslcý úřaď),
jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářsWí podle § 29 odst. 1

a§67 odst. 1 písm. g) zákona č.IZ9|2OOO Sb., o krajích (krajské zřízen), ve znění pozdějších předpisů

apodle§78odst.2písm. l)aodst.6zákonač. 185i2001 Sb..oodpadechaozměněněKenýchdalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ákon č. 185/2001 Sb."), po provedení správního řízení podle

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), rozhod! takto:

právnické osobě BEREKA RaK s.r.o., rČol zzg 08 891, se sídlem Bukovecká 6L5,73g 91 Jablunkov
(dále jen ,,účastník řízenť), se podle § 18 odst. 2 zákona Č. 1B5i2001 Sb., uděluje souhlas k upuštění
od třídění nebo odděIeného soustřed'ování odpadů vykoupených nebo sesbíraných účastníkem řízení
v rámci jeho činnosti v zařízení ke sběru, výkupu a vyuŽívání odpadŮ pod názvem ,,BEREKA RaK s.r.o.,
sběrna odpadů, provozovna Jablunkov", identifikační číslo zaYízení CZT00829 (dále jen ,,zařízenř),
provozované na ul. Bukovecká 615 v Jablunkově na pozemcích parc. čísel 904, 905, 91U1 a 889
vk.ú. Jablunkov, a kjehož provozování byl udělen kajským úřadem souhlas pod ó.MSK17772212019 ze dne
27. ledna 2020.

Udělený souhlas se wtahuje na níže uvedené odpady, zařazené podle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb,,

o Katalogu odpadů, pod katalogová čísla:

a)

15 01 04 Kovové obaly
16 01 17 Železné kovy (železo a ocel)

17 0405 Železo a ocel
19 10 01 Železný a ocelový odpad
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Směs netříděných odpadů bude k dalšímu nakládání předávána pod katalogorným číslem 17 04 05 - Železo
a ocel (železo a ocel - kusový)

19 t2 02
20 0I 40

b)

16 01 18

t7 04 0I
19 10 02
19 12 03
20 0I 40

16 01 18

17 04 02
19 10 02
19 12 03
20 0I 40

Železné kovy
Kovy

Neželezné kovy (měd', bronz, mosaz)
Měd,

Neželezný odpad
Neželezné kovy (měd', bronz, mosaz)
Kovy

Neželezné kovy (hliník)

Hliník
neželezný odpad
Neželezné kovy (hliník)

Kovy

Neželezné kovy (zinek)
Zinek
neželezný odpad
Neželezné kovy (zinek)

Kovy

Směs netříděných odpadů bude k dalšímu nakládání předávána pod katalogovým číslem t7 04 0I - Měd',
bronz, mosaz - kusová.

c)

Směs netříděných odpadů bude k dalšímu nakládání předávána pod katalogovým číslem !7 04 02 - Hliník -
kusorný.

d)

Neželezné kovy (olovo)

Olovo
neželezný odpad
Neželezné kovy (olovo)
Kovy

Směs netříděných odpadů bude k dalšímu nakládání předávána pod katalogorným číslem 17 04 03 - olovo -
kusové.

16 01 18

t7 04 03
19 10 02
19 12 03
20 o| 40

e)

16 01 18

17 04 04
19 10 02
19 12 03
20 0t 40



Směs netříděných odpadů bude k dalšímu nakládání předávána pod katalogorným číslem t7 04 04 - Zinek -
kusový.

f)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
20 01 01 Papír a lepenka

Směs netříděných odpadů bude k dalšímu nakládání předávána pod katalogouým číslem 20 01 01 - papír

a lepenka.

9)
15 01 02 Plastové obaly
20 01 39 Plasty

Směs netříděných odpadů bude k dalšímu nakládání předávána pod katalogouým číslem 20 01 39 - plasty.

Udělení souhlasu je vázáno v souladu s ust. § 78 odst. 2 písm. l) zákona č. 185/2001 Sb., na následující
podmínky:

1. Souhlas se uděluje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do dne 31. ledna 2025.
2. Směs odpadů bude předávána k Wužití oprávněným osobám.
3. Shromaždbvací prostředky budou označeny kódem druhu odpadu, pod Keným bude směs předávána

k dalšímu nakládání.
4. Složení směsi i s uvedením jednotlivých katalogových čísel odpadů Wořících směs bude specifikováno

v písemné informaci o odpadu, pod kteným bude směs předávána oprávněné osobě.
5. Veškeré změny související s uděleným souhlasem budou kajskému úřadu oznámeny písemnou formou do

15 dnů ode dne jejich provedení.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

BEREKA RaK s,r.o., tČo: zZS 08 891, se sídlem Bukovecká 615, 73g 91 Jablunkov na základě plné moci

zastoupen Ing. Romanem Holým jednatelem spoleČnosti EKOLPOR - Ing. Roman Holý, s.r.o./

tČo: ozz 72 o75, se sídlem Krasnoarmejcťl ZOgZlS,7o0 30 ostrava-Zábřeh

odůvodnění

Žádostí, doručenou krajskému úřadu dne 8. ledna 2020, bylo zahájeno správní řízení ve věci udělení souhlasu
k upuštění od třídění nebo odděleného soustředbvání odpadů podle § 18 odst. 2 zákona č. 185i2001 Sb.

Jedná se o odpady, které jsou vykupovány či sbírány v zařízení pod názvem ,,BEREKA R€K s.r.o., sběrna
odpadů, provozovna Jablunkov", identifikační číslo zařízení CZT00829 (dále jen ,řařízenť), provozované na

ul. Bukovecká 615 vJablunkově na pozemcích parc. Čísel 904, 905, 9IL|I a 889 v k.ú. Jablunkov, a k jehož
provozováníbyl udělen kajslcým úřadem souhlas pod ó.MSKt77722l20I9zedne27.|edna 2020. Na základě
plné moci ze dne 1. ledna 2018 je žadatel zastoupen Ing. Romanem Holým jednatelem společnosti EKOLPOR

- Ing. Roman Holý, s.r.o., IČo: o2272 075, se sídlem KrasnoarmejcŮ2092|5,7O0 30 Ostrava-Zábřeh.

Dle žádosti budou při příjmu odpady evidovány samostatně. Vzhledem k následnému ,pů.oUu Wužitíodpadů
(předávání odpadů kovů do hutních podniků jako vsázka do pecí a sléváren, papíren a k reryklaci) jsou
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odpady před předáním oprávněným osobám soustředbvány na místě k tomu určeném nebo ve
shromaždbvacím prostředku dle materiálového složenía dále předávány pod jedním katalogorným číslem, tak
jakje rnýše uvedeno a dále popsáno ve schváleném provozním řádu výše specifikovaného zařízení.

Doba platnosti tohoto rozhodnutí je stanovena v souladu s dobou platnosti rozhodnutí k provozování zařízení

,,BEREKA RaK s.r,o., sběrna odpadů, provozovna Jablunkov", Keré je vedeno pod Čj. MSK I777Z2l2019 ze dne
27.\edna 2020.

KraJskY úřad vycházel při posuzování žádosti v řízení vedeném podle správního řádu mimo jiné z následujících
podkladů:

- žádosti a jejího doplnění,
- uýpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajslcým soudem v Ostravě oddíl C, vložka 30283,
- rozhodnutí krajského úřadu čj. MSK I77722l2aI9 ze dne 27. ledna 2020 vČetně spisového materiálu,

Krajslcý úřad v průběhu vedeného správního řízení posoudil všechny podklady, které byly správnímu úřadu
v průběhu řízení oznámeny. Na základě uvedených skutečností shledal krajslcý úřad podkladové materiály pro

udělení souhlasu za dostatečné a rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno. Úástníku
řízení bylo vyhověno v celém rozsahu žádosti.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve výši Kč 1 000,-- [slovy: jedentisíckorunčeských, položka č. !22
písm. c) sazebníku správních poplatků zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů], byl uhrazen dne 16. ledna 2020.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu Životního prostředí podáním uČiněným u zdejšího
krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne tohoto doruČení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí
mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti Kerému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1

správního řádu odkladný účinek. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Ing. Michal Rásocha
vedoucí oddělení
od padového hospodářství

Obdrží

účastník řízení:
BEREKA RaK s.r.o. prostřednictvím EKOLPOR - Ing. Roman Holý, s.r.o., KrasnoarmejcŮ 209215,700 30

ostrava-zábřeh
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