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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení souhlasu
k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 29 odst. 1
a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 78 odst. 2 písm. a) odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), po provedení správního řízení podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto:
Právnické osobě ARCIMPEX s.r.o., IČO 155 02 511, se sídlem K Čističce 53, 739 25 Sviadnov (dále též
„žadatel“), se uděluje souhlas k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho
provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Předmětem souhlasu je zařízení pod názvem „Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů ARCIMPEX
s.r.o.“, identifikační číslo zařízení CZT00353 (dále jen „zařízení“). Jedná se o nákladní motorová vozidla
s přívěsy a normované nákladní vagóny specifikované v provozním řádu tohoto zařízení v kapitole 3. Stručný
popis zařízení. Zařízení je určeno ke sběru a výkupu odpadů kategorie „O“ na území Moravskoslezského kraje.
Provozním řádem je „Provozní řád Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů ARCIMPEX s.r.o.“,
zpracovaný v květnu 2020, který je přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí.
Udělení souhlasu je vázáno v souladu s § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech na následující podmínky:
1. Souhlas se uděluje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do dne 30. června 2025.
2. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem.
3. V rámci provozování tohoto zařízení bude nakládáno pouze s odpady uvedenými v provozním řádu
zařízení.
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4. Příslušní pracovníci budou s provozním řádem prokazatelně seznámeni, pravidelně proškolováni a kopie
tohoto provozního řádu bude k dispozici u obsluhy zařízení.
5. Při nakládání s odpady v rámci provozu zařízení musí být zabráněno případnému úniku odpadu
do okolního prostředí, nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní
prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
6. Změny související s provozem zařízení budou krajskému úřadu písemnou formou oznámeny do 15 dnů
od provedení příslušné změny.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
ARCIMPEX s.r.o., IČO 155 02 511, se sídlem K Čističce 53, 739 25 Sviadnov

Odůvodnění
Na základě žádosti žadatele, doručené krajskému úřadu dne 22. května 2020, bylo zahájeno správní řízení
ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem
podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Předmětem souhlasu je mobilní zařízení pod názvem „Mobilní zařízení
ke sběru a výkupu odpadů ARCIMPEX s.r.o.“, provozované účastníkem řízení na území Moravskoslezského
kraje. Sběr a výkup je prováděn jednak vlastními motorovými vozidly a dále pak po železnici prostřednictvím
normovaných vagónů. Na základě uzavřených zasilatelských smluv (např. s ČD Logistics, a.s.) žadatel
v případě potřeby objedná daný počet železničních vagónů. Uvedená společnost přistaví vagony k původci
odpadů a přejímku odpadů do zařízení již zajistí provozovatel zařízení (žadatel). Po naložení jsou odpady
expedovány po železnici přímo k odběrateli (hutní závody apod.). Žadatel v tomto procesu vystupuje jako
oprávněná osoba ke sběru a výkupu, nikoli jako dopravce.
Krajský úřad vycházel při posuzování žádosti v řízení vedeném podle správního řádu mimo jiné z následujících
podkladů, jež jsou součástí správního spisu:
- žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení a údajů v ní uvedených,
- výpisu z obchodního rejstříku žadatele,
- závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
k provoznímu řádu zařízení podle § 75 písm. d) zákona o odpadech, č. j. KHSMS 30528/2020/FM/HP
ze dne 11. června 2020,
- technických průkazů motorových vozidel žadatele registračních značek 1TP 2564, 3SV 3116, 8T4 5240,
1TB 9938, 1TK 1667, 3T8 7765, 1TB 7407, 6T8 1204, 1TK 1693, 1TC 9079, 8TO 8936, 1TC 8557, 1TL
1667, 1TL 1693
- kopie zasilatelské smlouvy ZS093028, uzavřené mezi žadatelem a ČD Logistics, a.s., ze dne 18. prosince
2009.
Krajský úřad v rámci vedeného správního řízení posoudil všechny předložené podklady a všechna zařízení,
která souvisí s činnostmi výše specifikovaného zařízení. Na základě uvedených skutečností shledal podkladové
materiály pro udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním
řádem za dostatečné a rozhodl, jak je ve výrokové části uvedeno. Žadateli bylo vyhověno v plném rozsahu
žádosti.
Souhlas k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1
zákona o odpadech byl udělen na dobu určitou do dne 30. června 2025, což odpovídá zavedené správní praxi
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krajského úřadu a vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí. Jedná se o nakládání s odpady, kdy je
žádoucí, aby souhlas byl udělen na dobu určitou, neboť nejméně po této době je vhodné, aby bylo
přezkoumáno, jak účastník řízení s odpady v zařízení nakládá, přičemž se tak může stát v rámci budoucího
správního řízení.
Pro úplnost krajský úřad zmiňuje povinnosti žadatele dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech
provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem (podmínky
č. 2 a 3) a § 12 odst. 2 věty druhé téhož zákona, že při nakládání s odpady v zařízení nesmí být ohroženo
lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování
stanovené zvláštními právními předpisy (podmínka č. 5).
Podmínka č. 4 týkající se prokazatelného seznámení zaměstnanců s provozním řádem, byla stanovena z toho
důvodu, neboť jen za jejího plnění je předpoklad dodržování provozního řádu a možnosti kontroly souladu
postupů v zařízení s provozním řádem.
Podmínka č. 6 vychází ze skutečnosti, že dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí
o udělení souhlasu, krajský úřad změní rozhodnutí o udělení souhlasu podle § 78 odst. 4 písm. a) zákona
o odpadech, musí se však tyto skutečnosti dozvědět, a proto tyto změny žadatel jako provozovatel zařízení
musí krajskému úřadu oznámit.
Jedno vyhotovení schvalovaného provozního řádu je účastníku řízení zasíláno současně s tímto rozhodnutím.
Bude-li o to požádán, může krajský úřad po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, kterým byl předmětný
provozní řád schválen, opatřit účastníkem řízení znovu předložené vyhotovení provozního řádu doložkou
osvědčující jeho schválení.
Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve výši 500,-- Kč [položka č. 122 písm. b) sazebníku správních poplatků
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], byl uhrazen dne 3. června
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 doručení tohoto rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu).
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému 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. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Michal Rásocha, v.r.
vedoucí oddělení
odpadového hospodářství
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Příloha
Provozní řád Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů ARCIMPEX s.r.o.

Rozdělovník
Účastník řízení do vlastních rukou:
ARCIMPEX s.r.o., K Čističce 53, 739 25 Sviadnov

Na vědomí:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (bez
přílohy)

Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Durčáková
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