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Výroková část 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
jako věcně a místně příslušný správní orgán vykonávající státní správu 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, § 21 odst. 2, § 126 písm. j) a § 152 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
(dále jen „zákon o odpadech“), ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o žádosti ze dne 28. 7. 2022 právnické osoby ARCIMPEX s.r.o., 
IČO 155 02 511, se sídlem K Čističce 53, 739 25 Sviadnov (dále také „žadatel“), o vydání povolení provozu 
zařízení určeného pro nakládání s odpady podle § 21 odst. 2 a § 22 zákona o odpadech rozhodl takto: 

I. 

Podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech se žadateli povoluje provoz tohoto zařízení určeného 
pro nakládání s odpady: 

Provozovatel zařízení: ARCIMPEX s.r.o. 

se sídlem K Čističce 53, 739 25 Sviadnov 

IČO 155 02 511 

Název zařízení: Zařízení ke sběru, skladování, úpravě a využívání odpadů ARCIMPEX s.r.o., 
Sviadnov 

Identifikační číslo zařízení: CZT00055 

Čj.: MSK 103513/2022 
Sp. zn.: ŽPZ/19667/2022/Dur 
 249.1 V50 
Vyřizuje: Ing. Kateřina Durčáková 
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství 
Telefon: 595 622 684 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2023-03-08 

Rozhodnutí 
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Adresa zařízení: K Čističce 53, 739 25 Sviadnov 

Katastrální území: Sviadnov 

Parcelní číslo: 5111/12, 5115/9, 5115/10, 5115/20, 5115/21, 5115/22, 5115/31, 
5111/32, 5115/42, 5115/43, 5115/44, 5115/45, 5115/46 

Povolené typy činností v zařízení vymezené podle Katalogu činností v příloze č. 2 zákona 
o odpadech 

Oblast nakládání 
s odpady 

Proces Typ zařízení  
(název technologie/činnosti) 

Činnost 

Povolené 
způsoby 

nakládání 
(R, D) 

Úprava odpadu 
před jeho využitím 
nebo odstraněním 

mechanické 
úpravy 

dělení, lisování a neoddělené 
soustřeďování odpadu na základě povolení 3.3.0 R12a 

třídění, dotřídění odpadu 3.4.0 
R12a  
R12d 

Využití odpadu 
materiálové 

využití a 
recyklace 

přepracování kovu pro recyklaci,  
podle Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 

5.9.1 R4b 

Sběr odpadu sběr 
odpadů, kromě vozidel s ukončenou 

životností a elektrozařízení podle zákona o 
výrobcích s ukončenou životností 

11.1.0 - 

Skladování odpadu ostatních odpadů 12.1.0 R13a 

 
Přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí povolení provozu zařízení 
je provozní řád nazvaný „Provozní řád pro Zařízení ke sběru, skladování, úpravě a využití 
kovových odpadů firmy ARCIMPEX s.r.o. ve Sviadnově“, zpracovaný v lednu 2023, (dále jen „provozní 
řád“). 

Provozní řád v příloze č. 4 obsahuje přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno. 

II. 
 

Podle § 30 odst. 3 zákona o odpadech se žadateli v rámci provozu tohoto zařízení povoluje 
upuštění od odděleného soustřeďování odpadů.  
 
Provozní řád v kapitole 2.2 tabulce 3 obsahuje složení jednotlivých směsí, včetně zařazení těchto směsí pod 
konkrétní katalogová čísla odpadů.  

III. 

Podle § 22 odst. 1 zákona o odpadech se toto povolení provozu zařízení vydává na dobu 
neurčitou. 
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Povolení je vázáno v souladu s § 22 odst. 4 a § 30 odst. 2 zákona o odpadech na následující podmínky: 

1. Žadatel je povinen provést revizi povolení provozu zařízení, včetně provozního řádu, z hlediska jeho 
aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení provozu zařízení ke 
schválení, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení, jeho poslední změny 
nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi. 

2. Místa určená pro soustřeďování jednotlivých směsí odpadů, budou označena kódem druhu odpadu, pod 
kterým bude konkrétní směs neodděleně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci k odpadu, 
bude specifikováno složení směsi, a to včetně výčtu katalogových čísel, ze kterých je dodávaná směs 
tvořena. 

3. Do 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude měřením hluku z celkového provozu 
průmyslovém areálu společnosti ARCIMPEX s.r.o. ověřeno dodržování § 30 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Měření hluku bude provedeno v denní době při ranní i odpolední 
směně ve venkovním chráněném prostoru staveb (viz výpočtový bod č. 5 Hlukové studie č. E/4577/2017, 
zpracoval: Ing. Kateřina Novotná, Ph.D., září 2017). Výsledky měření hluku budou předloženy Krajské 
hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k vyhodnocení. Krajskému úřadu bude 
zaslána informace o splnění této podmínky.  
 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu 
- ARCIMPEX s.r.o., IČO 155 02 511, se sídlem K Čističce 53, 739 25 Sviadnov 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
- obec Sviadnov, IČO 008 46 872, se sídlem Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov 
 
 
Odůvodnění 
 
Na základě žádosti žadatele doručené krajskému úřadu dne 28. 7. 2022 bylo zahájeno správní řízení ve věci 
vydání povolení provozu zařízení specifikovaného ve výrokové části rozhodnutí. Řízení bylo pro nedostatečné 
podklady přerušeno usnesením č. j. MSK 107989/2022 ze dne 9. 8. 2022 a žadatel byl vyzván výzvou  
č. j. MSK 107996/2022 ze dne 9. 8. 2022 k doplnění podkladů. Žadatel dne 10. 1.  2023 a 8. 3. 2023 doplnil 
podklady správního řízení. 
 
Podle § 21 odst. 2 věty první zákona o odpadech „zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo 
odstranění odpadu smí být provozováno pouze na základě povolení provozu zařízení vydaného krajským 
úřadem“. 

Podle § 30 odst. 3 věty první zákona o odpadech „K vydání povolení od odděleného soustřeďování odpadů je 
příslušný krajský úřad, jde-li o zařízení určené pro nakládání s odpady, s výjimkou malého zařízení“ a podle 
§ 30 odst. 4 věty první „Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování je součástí povolení provozu 
zařízení, pokud je pro dané zařízení vyžadováno“. 

Krajský úřad vycházel při posuzování žádosti a provozního řádu z následujících podkladů: 
- žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení, 
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- výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 366, 
- provozního řádu zařízení zpracovaného žadatelem dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, 
- stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, k provoznímu řádu 

zařízení podle § 75 písm. d) zákona o odpadech čj. 15. 12. 2022, čj. KHSMS 293055/2022/FM/HP, 
- kolaudačního souhlasu vydaného Městským úřadem ve Frýdku-Místku, stavebním úřadem, pod 

čj. SÚ/4116/2002/On ze dne 15. října 2002, 
- kolaudačního souhlasu vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje 

a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu, pod čj. MMFM 164187/2010 ze dne 20. 12. 2010, 
- certifikátu, kterým byl žadateli schválen podle následujících standardů: „End of Waste Regulations to 

European Regulation EU/1779/2012 EU /333/2011“, pro činnosti „Výkup třídění, úprava a prodej 
železného a ocelového šrotu“, ze dne 1. 8. 2020. 

 
Jedná se o stávající zařízení pod názvem „Zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě odpadů ARCIMPEX s.r.o, 
Sviadnov“, které se nachází na pozemcích parcelní číslo 5111/12, 5115/9, 5115/10, 5115/20, 5115/21, 
5115/22, 5115/31, 5111/32, 5115/42, 5115/43, 5115/44, 5115/45, 5115/46 v katastrálním území Sviadnov. 
Zařízení jako takové včetně jeho vybavení se nemění. Maximální roční příjem odpadu do zařízení je stanoven na 
110 000 tun. Okamžitá kapacita zařízení je 12 000 tun. Ze zařízení kromě šrotu v „režimu odpadů“ vystupuje 
taktéž šrot, který přestal být odpadem, pakliže budou splněny veškeré požadavky vyplývající z nařízení rady 
(EU) č. 333/2011. Maximální množství železného šrotu, jež přestává být v zařízení odpadem je stanoveno 
na 100 000 t/rok.  
 
Zařízení je určeno ke sběru, úpravě a využívání kovových odpadů. Zařízením je oplocený areál o výměře cca 
21 000 m2, který je tvořen: příjmovým/expedičním prostorem (vybaven silniční autováhou s váživostí 60 t, 
vážní kanceláří), zpevněnou skladovou a manipulační plochou (odpady jsou umístěny volně na ploše či 
v přistavených kontejnerech); zpevněnou, vyspádovanou plochou vybavenou odlučovačem lehkých kapalin; 
dopravním koridorem, odstavnou plochou, prefabrikovanou halou, samostatným prostorem pro soustředění 
neželezných kovů a nerez oceli a skladem plynů. K úpravě odpadů slouží kyslíkový paletový tank, autogenní 
palicí agregát, plazmové zařízení k úpravě a dělení nerezového odpadu, hydraulické nůžky, hydraulický 
nůžkolis, rozbrušovací pily. Zařízení je dále vybaveno mechanickou váhou pro vážení menších objemů kovového 
odpadu, ručním měřičem radiace, spektrometry pro určení chemického složení odpadu. K manipulaci s odpady 
slouží vysokozdvižné vozíky a hydraulické kolové nakladače. Pro manipulaci s velmi těžkými kusy je v zařízení 
k dispozici jeřáb. Provozní doba zařízení je Po – Ne: 6:30 – 20:45 hod. Příjem odpadu: Po – Pá: 6:30 – 14:45 
hod. (mimo státní svátky). 
 
Toto povolení se, ve smyslu § 22 odst. 1 zákona o odpadech, vztahuje pouze na činnosti vymezené 
ve výroku I. tohoto rozhodnutí, a to v souladu se žádostí žadatele. Žadatel je právnickou osobou se sídlem 
na území České republiky, a proto splňuje také předpoklad podle § 21 odst. 1 zákona o odpadech pro možnost 
provozovat zařízení určené pro nakládání s odpady.  
 
Podle § 95 odst. 1 zákona o odpadech, je žadatel povinen ohlásit zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení 
činnosti. Ke splnění této povinnosti ve smyslu § 28 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, se postupuje podle přílohy č. 15 předmětné vyhlášky. 

Identifikační číslo zařízení zůstává stejné, neboť se jedná o již provozované zařízení ve smyslu přechodného 
ustanovení § 153 odst. 2 zákona o odpadech. 
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Předmětné povolení provozu zařízení se vydává na dobu neurčitou s ohledem na ustanovení § 22 odst. 1 
zákona o odpadech. Provozovatel zařízení, s výjimkou provozovatele mobilního zařízení, je povinen podle § 23 
odst. 1 zákona o odpadech provést revizi povolení provozu zařízení, včetně provozního řádu, z hlediska jeho 
aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení provozu zařízení (dále jen 
„zpráva o revizi“) ke schválení, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení, jeho 
poslední změny nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi. V případě, že zprávu ve stanovené lhůtě 
krajskému úřadu nepředloží, povolení provozu zařízení uplynutím této lhůty zaniká. Pokud provozovatel zařízení 
shledá, že je nezbytné provést změnu povolení provozu zařízení, požádá společně s předložením zprávy o revizi 
o změnu povolení provozu zařízení a v případě potřeby předloží návrh upraveného provozního řádu. Provedení 
revize je nezbytné z pohledu vyhodnocení možných dlouhodobých vlivů provozu zařízení na životní prostředí a 
zdraví lidí, proto byla stanovena podmínka č.1 ve výrokové části rozhodnutí. 
 
Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů uvedené ve výroku II. je součástí povolení provozu 
zařízení. Zařazení povolených směsí je prováděno v souladu s pravidly, která nastavila vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka č. 2 upřesňuje pravidla, která je 
potřeba dodržet při neodděleném soustřeďování odpadů, aby byl zachován přehled o všech odpadech 
vstupujících do zařízení, jejich původu a množství. Odpady vybraných druhů kovů jsou přejímány dle 
jednotlivých katalogových čísel, následně jsou zpracovány a soustřeďovány ve směsích, stanovených 
v provozním řádu v kapitole 2.2 Informace o složení směsi budou specifikovány v písemné informaci o odpadu, 
pod kterým bude směs dále předávána. 

Závazným stanoviskem ze dne 15. 12. 2022, čj. KHSMS 293055/2022/FM/HP, souhlasila Krajská hygienická 
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s vydáním povolení provozu zařízení za splnění 
požadavků, kterými krajský úřad podmínil vydání povolení v podmínce č. 3. Požadavek na neprovozování 
zařízení mezi 22:00 – 6:00 hod. je zapracován v provozním řádu zařízení v kapitole 6 – Organizační zajištění 
provozu. 

Podle § 22 odst. 2 zákona o odpadech je účastníkem řízení o vydání povolení provozu zařízení též obec, 
na jejímž území má být zařízení podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech provozováno. Jde o účastníka řízení 
ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a v předmětné věci je to obec Sviadnov. Zahájení správního 
řízení bylo tomuto účastníku řízení oznámeno přípisem ze dne 15. 2. 2023, čj. MSK 25248/2023. Ve smyslu 
§ 36 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit se 
před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům.  
 
Provozní řád zařízení je účastníkům řízení zasílán současně s tímto rozhodnutím, neboť je přílohou výrokové 
části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí tohoto povolení provozu zařízení v souladu s § 22 odst. 1 zákona 
o odpadech. Údaje uvedené v bodě 1 přílohy č. 3 zákona o odpadech jsou ve smyslu ustanovení bodu 8 téže 
přílohy uvedeny v provozním řádu zařízení. 
 
Krajský úřad posoudil předmětnou žádost žadatele, přičemž shledal, že ji lze plně vyhovět. Žádost měla 
obsahové náležitosti podle přílohy č. 3 zákona o odpadech. U žadatele nebylo zjištěno omezení pro vydání 
povolení ve smyslu ustanovení § 27 zákona o odpadech, přičemž krajský úřad vycházel z veřejně dostupných 
informací z obchodního rejstříku. 
 
Předmětné zařízení bylo provozováno na základě přechodných ustanovení § 153 odst. 2 a 155 odst. 6 zákona 
o odpadech. Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti rozhodnutí krajského úřadu čj. MSK 
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173481/2017 ze dne 22. 1. 2018, kterým byl udělen souhlas k provozování předmětného zařízení a s jeho 
provozním řádem, podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve výši 1 500 Kč dle položky č. 122 písm. b) a c) sazebníku – přílohy 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatelem uhrazen dne 
17. 2. 2023. 
 
S ohledem na vše uvedené krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 
Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Odvolání se podává 
k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 
správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 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. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet 
stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. Včas podané a přípustné odvolání 
proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
Ing. Michal Rásocha, MBA 
vedoucí oddělení 
odpadového hospodářství 
 
 
Příloha 

Provozní řád zařízení podle výroku I. tohoto rozhodnutí. 
 
 
Rozdělovník 

Účastníci řízení: 
 ARCIMPEX s.r.o., K Čističce 53, 739 25 Sviadnov 
 Obec Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov 

 
Na vědomí (po nabytí právní moci): 
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava 
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