
 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc 
Č. j.: KUOK 60016/2020 
Spis. zn.: KÚOK/56632/2020/OŽPZ/7044 
Vyřizuje: Ing. Petr Březina 
Telefon: 585 508 647 
Datová schránka: qiabfmf 
E-mail: p.brezina@olkraj.cz 
 
Počet listů: 2  
Počet příloh: 1 
Počet svazků příloh: 1 

V Olomouci dne 4. června 2020 
 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle § 67 zákona  
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 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 v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) rozhodl na 
základě žádosti účastníka řízení: 
 
Obchodní firma:  Metalšrot Tlumačov a.s. 
Sídlo:  Mánesova 510, 763 62 Tlumačov 
IČ: 46901094 

 

Provozovna: Tovární ul., Hranice, pozemek parc. č. 902/14, 902/12 a st. p. 5708 v k. ú. 
Hranice 
 

(dále též „žadatel“) 

 
takto: 

 

u d ě l u j e   s o u h l a s 
ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

 
I. k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů,  

IČZ: CZM00628 
 

II. k provozování zařízení ke sběru autovraků kategorie ostatní 
IČZ: CZM01330 
 

III. s provozním řádem zařízení 
  

  
Souhlas je udělen na dobu určitou do 30. 6. 2025 s účinností od 1. 7. 2020 a je vázán  
na následující podmínky: 
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1. Zařízení bude provozováno v rozsahu a způsobem uvedeným v provozním řádu 
zařízení, který byl odsouhlasen krajským úřadem a jehož ověřený stejnopis je nedílnou 
součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Příslušní pracovníci budou s provozním řádem zařízení prokazatelně seznámeni.  

3. Zařízení je nutno provozovat tak, aby nedocházelo k poškozování jednotlivých složek 
životního prostředí a zdraví lidí, ke znečišťování přístupových cest a okolí přijímanými 
odpady. 

4. Odpady, se kterými bude v zařízení nakládáno, budou zabezpečeny tak, aby nedošlo 
k jejich nežádoucímu úniku do okolního prostředí a nesmí být soustřeďovány mimo 
určený prostor. 

5. Provozovatel zařízení je povinen vést průběžnou evidenci o převzatých odpadech,  
o vznikajících odpadech a způsobech nakládání s nimi. Provozovatel zařízení bude 
zasílat povinné údaje ve smyslu § 39 zákona o odpadech a zákona č. 25/2008 Sb.,  
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.  

6. Plochy a objekty určené k provozu zařízení mohou být užívány k nakládání s odpady, 
pouze pokud je jejich určení v souladu se zvláštními právními předpisy – zákonem  
č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební 
zákon). 

7. Ve smyslu § 8 vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání a odpady bude vedena 
evidence osob, od kterých byl odpad odebrán nebo vykoupen a to v rozsahu druh a 
množství vykoupeného odpadu, jméno příjmení, místo trv. pobytu a číslo OP nebo 
jiného průkazu totožnosti. 

8. Při ukončení provozu zařízení provede provozovatel zařízení odvoz veškerého odpadu 
ze zařízení a jeho předání oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech, a to tak, 
aby po ukončení provozu zařízení v tomto nezůstaly žádné odpady. 

9. Žadatel bude oznamovat krajskému úřadu písemnou formou změny organizační, 
majetkoprávní, změny adres, názvu nebo oprávněné osoby, a to do 15 dnů 
od provedení příslušné změny, stejně tak bude oznamovat veškeré další změny, 
týkající se provozu zařízení a v případě změny podmínek, za kterých byl tento souhlas 
udělen (i legislativních), požádá krajský úřad o změnu tohoto rozhodnutí. 

10. Zařízení lze provozovat jen na základě platné nájemní nebo kupní smlouvy žadatele  
ve vztahu k dotčenému pozemku nebo stavbě. O tomto je žadatel povinen písemně 
informovat krajský úřad včetně doložení příslušné smlouvy. 

 
Odůvodnění 

Správní řízení dle § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech bylo krajským úřadem 
zahájeno dne 19. 5. 2020 na základě doručení žádosti právnické osoby: Metalšrot 
Tlumačov a.s., Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, IČ: 46901094. 
 

Zařízení je určeno ke sběru, výkupu a využívání odpadů kat. O. a ke sběru autovraků 
kat. č. 160106 kategorie ostatní. Seznam odpadů přijímaných do zařízení a způsob 
nakládání s těmito odpady jsou uvedeny v provozním řádu zařízení, který je nedílnou 
součástí tohoto rozhodnutí.  
 

Zařízení je provozováno na základě souhlasu krajského úřadu vydaného  
dne 17. 6. 2015 pod č.j. KUOK 57100/2015, ve znění rozhodnutí č.j. KUOK 46489/2017 ze 
dne 11. 5. 2017. Nová žádost byla podána v souvislosti s ukončením platnosti 
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dosavadního souhlasu ke dni 30.6.2020, z tohoto důvodu byla nastavena účinnost tohoto 
rozhodnutí od 1. 7. 2020.  
 

Při posuzování žádosti vycházel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, zejména z těchto podkladů: 

- provozní řád zařízení zpracovaný ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky MŽP ČR 
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších přepisů, 

- souhlasné stanovisko k provoznímu řádu zařízení vydané Krajskou hygienickou 
stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ze dne 31. 3. 2020 pod č.j. 
KHSOC/09285/20120/OC/HP, 

- kopie podnikatelského oprávnění v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 
- kopie smlouvy o nájmu pozemku ze dne 2. 5. 2005, včetně jejich dodatků č. 1  a 2, 
- kopie kolaudačního rozhodnutí MěÚ Hranice vydaného dne 17. 6. 2005 pod 

č. j. SÚ-15857/2005-KOU-37509, 
- zápis z místního šetření ze dne 3. 6. 2020 pod č.j. KUOK 59838/2020. 

 

Správní poplatek dle položky č. 122 písm. b) sazebníku správních poplatků zákona  
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen dne 27. 5. 2020. 

Jeden výtisk provozního řádu zařízení bude archivován na Krajském úřadě Olomouckého 
kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství.  

Na základě posouzení kompletnosti a správnosti předloženého materiálu dle zákona  
o odpadech a jeho prováděcích předpisů (zejm. vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb.,  
o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů, rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.  

Platnost rozhodnutí byla časově omezena na dobu do 30. 6. 2025 zejm. s ohledem  
na Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje na období 2016 - 2025 a současně 
s přihlédnutím k procesu přípravy nového zákona o odpadech.  

Upozorňujeme, že tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí nebo vyjádření příslušných 
orgánů státní správy dle jiných právních předpisů. Udělený souhlas bude změněn nebo 
odejmut tomu, kdo by jej využíval nad stanovený rozsah nebo v rozporu s právními 
předpisy nebo dojde–li ke změně podmínek rozhodných pro vydání tohoto rozhodnutí  
(§ 78 odst. 4 zákona o odpadech). 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním 
u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta 
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného 
vyhotovení  rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo 
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se 
rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  
 
 

                             „otisk úředního razítka“ 
 
 

 RNDr. Zdenka Vymazalová 
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí 

Odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 
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Rozdělovník:   
 

- Metalšrot Tlumačov a.s., Mánesova 510, 763 62 Tlumačov 
- Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01  Hranice 
- Richter Jiří, U Kostelíčka 1930, Hranice I-Město, 75301 Hranice 

 
 
 

+ příloha: 1 x provozní řád zařízení 
 
 
 
 
 

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Petr Březina 
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