KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Čj.
JMK 27571/2017

SpZn.
S- JMK 183574/2016 OŽP/Nov

Vyřizuje/linka
Ing. Novák/2615

Brno
21.02.2017

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí se sídlem v Brně, Žerotínovo
nám. 3, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 29 z. č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 78 odst. 2 písm. a) z. č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“), dle ust. §§ 67 - 75 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,

uděluje souhlas
dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech
s platností do 31.03.2022

společnosti:
se sídlem:
IČO:

MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost
Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00
463 47 542

k provozování zařízení k využívání odpadů, způsob využívání R5 – recyklace/znovuzískávání
ostatních anorganických materiálů
s názvem:
„Zařízení na využití odpadů recyklací, provozovna Modřice“
s umístěním provozovny v městě Modřice, ul. Tyršova 310, parc.č. 1203/6, 1203/25,
1203/30, 1203/31, 1203/39, vše k. ú. Modřice,

a
s provozním řádem zařízení - „Provozní řád zařízení na využívání odpadů recyklací,
provozovna Modřice“, vypracoval Ing. Martin Šicha, listopad 2016,

za podmínky:
V provozním řádu zařízení lze bez souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí měnit pouze údaje dle bodu č. 5.1 (a to jen: významná tel. čísla,
údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů) přílohy č. 1 vyhl.č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“ nebo
„správní orgán“) obdržel dne 19.12.2016 žádost společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s.,
stavební společnost, se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČO: 463 47 542, zastoupené
na základě plné moci společností L.N.O., s.r.o., se sídlem Podpěrova 439/2, 621 00 Brno, IČO:
607 14 018 (dále jen „žadatel“), o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání
odpadů, recyklační linka stavebních a demoličních odpadů s názvem „Zařízení na využití
odpadů recyklací, provozovna Modřice“, ul. Tyršova, parc. č. 1203/6, 1203/25, 1203/30,
1203/31, 1203/39, vše k. ú. Modřice.
Žádost byla podána z důvodu končící platnosti již dříve uděleného souhlasu k provozu
předmětného zařízení s přiděleným IČZ: CZB00012, vydaného zdejším správním orgánem
pod čj.: JMK 119133/2011 ze dne 31.10.2011, s platností do 28.02.2017 a současně z důvodu
zpracování nového provozního řádu dle platné legislativy.
Dnem doručení žádosti ke krajskému úřadu bylo zahájeno správní řízení ve věci.
K žádosti byly doloženy následující doklady:
-

výpis z OR KS Brno, oddíl B, vl. 790 (žadatel),
rozhodnutí OÚ Rajhrad, stavební úřad čj. 212/99-St ze dne 20.12.1999,
povolení k užívání stavby jako recyklační linky,
kolaudační rozhodnutí MÚ Rajhrad, stavební úřad čj. 3125/02-No ze dne
29.10.2002, domovní kanalizační přípojka
rozhodnutí krajského úřadu čj. JMK 99133/2013 ze dne 18.10.2013, povolení
dle z. č. 201/2012 Sb.,
návrh provozního řádu zařízení, včetně návrhu provozního deníku, vypracoval
Ing. Martin Šicha, listopad 2016.

Krajský úřad žádost doplnil o výpis z KN LV č. 1535 pro k. ú. Modřice (založeno ve spise pod
čj. JMK 10841/2017) a konstatoval, že vlastníkem parcel, na nichž je zařízení umístěno, je
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společnost PORTA SPES, a.s., se sídlem Brno, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, IČO: 293 69 886,
jež tímto získala statut účastníka řízení.
Po posouzení žádosti krajský úřad konstatoval, že tato vykazovala formální nedostatky.
K žádosti nebyl doložen doklad o právním vztahu žadatele k předmětnému zařízení dle ust.
§ 1 odst. 1 písm. c) vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Po zjištění skutečného vlastníka pozemků, na nichž
je zařízení umístěno správní orgán konstatoval absenci jakéhokoli vyjádření jeho vůle o tom,
že je s provozem zařízení srozuměn a pozemky dává žadateli k jeho činnosti k dispozici. Proto
krajský úřad požadoval doložit doklad (např. nájemní smlouvu, popř. jiný doklad), který by
vůli vlastníka deklaroval.
Dále bylo požadováno stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k provoznímu řádu
zařízení s odvoláním se na ust. § 1 odst. 1 písm. s) vyhlášky a předložení provozního řádu
v elektronické podobě v souladu s ust. § 1 odst. 1 písm. q) vyhlášky.
Na základě výše uvedeného bylo správní řízení přerušeno usnesením o přerušení řízení čj.
JMK 10948/2017 ze dne 25.01.2017 a žadatel vyzván k doplnění žádosti. Lhůta pro doplnění
mu byla stanovena do 28.02.2017.
Dne 08.02.2017 byla žádost doplněna. Byla doložena nájemní smlouva ze dne 01.10.2012 o
pronájmu nemovitostí, uzavřená mezi žadatelem a vlastníkem, společností PORTA SPES, a.s.,
souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně dle
ust. § 75 písm. d) zákona o odpadech vydané pod čj. KHSJM 07064/2017/BM/HP (SpZn.:
S-KHSJM 74744/2016) s datem 08.02.2017 a elektronická verze provozního řádu.
Jedná se o zařízení určené k využívání stavebních a demoličních odpadů kategorie „O“
drcením – recyklací. Výstupem ze zařízení je recyklát betonu, cihel a živic. Tyto jsou následně
využívány především ve stavebnictví. Odpady jsou přijímány jak od fyzických, tak i
právnických osob.
Zařízení je umístěno na pozemcích p. č. 1203/1, 1203/6, 1203/25, 1203/30, 1203/31, 1203/39 v
k. ú. Modřice. Zahrnuje recyklační linku na mechanickou úpravu pevných odpadů drcením.
Drtič je vybaven elektrickou pohonnou jednotkou, magnetickým separátorem umístěným nad
vynášecím dopravníkem.
Zařízení je tvořeno oploceným recyklačním dvorem opatřeným uzamykatelnou bránou
označeným informační tabulí dle platné legislativy. Za vjezdem do zařízení je přejezdová váha
a administrativní budova.
Recyklační dvůr je umístěn v bývalém areálu cihelny, podloží je jílovité a recyklační objekty
jsou umístěny na zpevněných navážkách z recyklátů. Drtící zařízení vč. třídičky je umístěno na
zpevněné ploše na betonových panelech. Drticí zařízení je umístěno pod úrovní terénu z
důvodu snížení šíření hlučnosti a prašnosti.
Příjezd do areálu je po asfaltové silnici vč. prostoru u pojezdové váhy, ostatní cesty v rámci
areálu jsou zpevněné recyklátem.

3/5

Zařízení je vybaveno kolovým nakladačem, drtičem stavební suti PEGSON 3B TEC 1100x650 K
s elektrickou pohonnou jednotkou a magnetovým separátorem kovových částic, váhou
Schenk, čelisťovým drtičem EXTEC C-10, s magnetovým separátorem na pásovém podvozku a
váhou Schenk a třídičem EDT 1600x3000. Součástí zařízení je přejezdová váha, skrápěcí
systém (VŠCHT Praha) a kontejnery určené ke shromažďování vyseparovaných odpadů
(kontejner na železo, kontejner na objemný odpad).
Součástí recyklačního dvora je i administrativní budova, ve které je technické, sociální a
hygienické zařízení pro pracovníky společnosti. Sídlí zde i vedení provozovny a je zde vedena
evidence přijatých odpadů a prodaných materiálů.
Kapacita zařízení je stanovena na zpracování cca 180 000 t odpadů/rok, max. okamžitá
kapacita je 100 000 t soustřeďovaných odpadů a 75 000 t recyklátů, denní zpracovatelská
kapacita je stanovena na 500 t při 8 hodinách provozu)
Odpady jsou do zařízení přijímány za podmínek stanovených vyhl. č. 294/2005 Sb., tato
skutečnost je provozním řádem deklarována.
V podmínce rozhodnutí krajský úřad stanovil, že bez souhlasu krajského úřadu lze měnit
pouze vyjmenované údaje provozního řádu zařízení, a to s ohledem na nutnost provádět
průběžnou aktualizaci těchto údajů a tuto aktualizaci zjednodušit.
S ohledem na kontrolu plnění Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a
případnému vývoji platné legislativy, udělil krajský úřad souhlas na dobu určitou do
31.03.2022, tedy na pět let.
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu byli účastníci před vydáním rozhodnutí
seznámeni s podklady spisové dokumentace dopisem čj. JMK 23536/2017 ze dne
13.02.2017. K dnešnímu dni se žádný z účastníků k podkladům rozhodnutí nevyjádřil, má se
tedy zato, že s vydáním souhlasu k provozu předmětného zařízení není ze strany účastníků
v dané chvíli námitek.
V souladu se z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, splnil žadatel poplatkovou povinnost
dle položky 122b sazebníku tohoto zákona ve výši 500 Kč (uhrazeno převodem dne
16.02.2017, variabilní symbol: 6136142236).
Správní orgán rovněž konstatuje, že nedílnou součástí schváleného provozního řádu je
stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, jehož závěry jsou pro
provozovatele zařízení závazné.
Krajský úřad prověřil předložené podklady a shledal, že nakládání s odpady ve smyslu
provozování zařízení k využívání odpadů je v souladu s právními předpisy stanovenými na
úseku odpadového hospodářství, proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výrokové části
tohoto rozhodnutí uvedeno.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání
k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (ust. § 81 z.č. 500/2004
Sb., správní řád).
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a
jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. František Havíř, v. r.
vedoucí odboru

otisk
úředního
razítka

za správnost vyhotovení: Ing. Jan Novák

Příloha:
-

„Provozní řád zařízení na využívání odpadů recyklací, provozovna Modřice“,
vypracoval Ing. Martin Šicha, listopad 2016

Rozdělovník:
obdrží do vlastních rukou s přílohou
- L.N.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno
obdrží bez příloh
- PORTA SPES, a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno (do DS)
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno (do DS)
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