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RozHoDNUTi e .tsl
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen ,,krajský úřad")
jakověcněamístněpříslušnýorgánstátnísprávydle§2odst.2§29odst. 1a§67odst.,1 písm.g)
zákona č. 12912000 Sb., o krajích (,,krajské zřízení"), ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst,
písm. a), § 78 odst. 6 zákona ó, 18512001 Sb., o odpadech a o změně něktených 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") vydává po provedeném řízení toto rozhodnutí,
jímž se uděluje právnické osobě jako účastníku řízení podle § 27 odst. ,1 správního řádu

Zemědě!ské družstvo vlastníků Fryšták
Holešovská 166, 763 16 Fryšták
0013488í

souhlas
dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech

l; k provozování zařizeni ke sběru, v,ýkupu a využívání odpadú - Recyklační dvůr
stavebního odpadu na pozemcích p.č. 343n4, 343182 a 34311 v k.ú. Fryšták, (dále též
,,zařizení")

. !!. s provozním řádem ,,Zařizeni pro úpravu ostatních odpadů podle vyhlášky 383/200í Sb.,
RecyklaČni dvŮr stavebního odpadu" zpracovaným v květnu 2017 lng. Zdeňkem Novákem,
ktený je přílohou tohoto rozhodnutí.

Roční projektovaná kapacita í500 tun
Maximální okamžitá kapacita 400 tun

Tomuto zařizeni bylo přiděteno identifikační ěíslo zařízeni: C7Ž:0O888

Zařízení je umístěno_v areálu střediska dopravy a mechanizace na jeho severním okraji na pozemcích
p.ě.343174,34311,343182 vk.ú. Fryšták a slouží ksoustřed'ování stavebních odpadú, Zařizeni je
tvořeno částečně zpevněnou plochou,,která je oplocena a označena. Příjezd do recyklačního dvora je
z areálu střediska agromechaniz1ce uzavíratelného branou. Objekt je mimo provozní dobu uzavřen
a monitorován kamerovým systémem. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude využito sběrové
místo i,ebezpeěných odpadů. umístěné v prostorách dílenkského srředíska. Dovezené odpady budou
upravovány na mobilní drtící lince externího subjektu, která bude dle potřeby přistavena
do recyklačního dvora cca 1x až 2x do roka. K manipulaci bude využíván čelní nakladač UNK 320,
Tatra 815 NK, nákladní kontejnery určené na svoz odpadu do recyklačního dvora, traktorovácisterna
na vodu ACF 041 a zametací kartáč s připevněním na ližiny vysokozdvižného vozíku Desta.

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati21
76190 Zlin

lČ:70891320
tel.:5.77 043 399

e-mail :tomas.jurasek@kr-zlinsky.cz,www, kr-zlinsky.cz



Udělení souhlasu je vázáno na následující podmínky:

1. Souhlas se uděluje na dobu od nabytíprávnímocitohoto rozhodnutído 31. 1.2023.
2. Provozovatelje povinen provozovat zařízení v souladu s jeho schváleným provozním řádem,

se kteným budou prokazatelně seznámeni příslušní pracovníci.

3. Y zařizení bude prováděn úklid a skrápění ploch v dostatečném rozsahu tak, aby
nedocházelo k nadměrnému prášení.

4. Zařizení bude zabezpeěeno tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znehodnocení, odcizení
nebo úniku odpadů, především zabránit přístupu nepovolaných osob.

5. Zařízení musí být vybaveno informační tabulí obsahující náležitosti uvedené v § 4 odst, 2
písm. d) vyhl. MŽP ě. 383/2oo1 Sb,, o podrobnostech nákládání s odpady, v platném znění.

6, Évidenci a ohlašování odpadů sbíraných, vykupovaných a využívaných vzaiizení je nutno
vést v rozsahu stanoveném Y § 39 zákona o odpadech a vyhl. MzP č. 383/2001 sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady platném znění. Dokumenty dokladující kvalitu odpadů
§řijatých do zařízenije nutno archivovat po dobu 5 let.

7. lojde-li ke změně podmínek, které byly rozhodné pro udělení tohoto souhlasu, je nutno je
neprodleně oznámit příslušnému správnímu úřadu vykonávajícímu veřejnou správu v oblasti
odpadového hospodářství písemnou formou, podobně jakékoliv změny organizační,
majetkoprávní, změny adres nebo názvu, a to vždy současně s provedením příslušné změny.

8. 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. 4zákona o odpadech).

9. Příslušnému správnímu úřadu v oblasti odpadového hospodářství
předepsat případné další podmínky v souvislosti s podrobnější
odpadového hospodářství.

odůvodnění:

Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták podalo na krajský úřad žádost
k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Krajský úřad,
státní správy, zahdjil ve věci dnem podání žádosti správní řízení.

Zaíízení je umístěno v areálu střediska dopravy a mechanizace na jeho severním okraji na pozemcích
p.č.343174,34311,343182 vk.ú. Fryšták a slouží ksoustřeďování stavebních odpadů. Zařízení je
tvořeno částečně zpevněnou plochou, která je oplocena a označena. Příjezd do.recyklačního dvora je
zareálu střediska agromechanizace uzavíratelného bránou. Objekt je mimo provozní dobu uzavřen
a.monitorován kamerovým systémem, V případě vzniku nebezpeěných odpadů bude využito sběrové
;nísto nebezpeěných odpadů umístěné v prostorách dílenkského střediska. Dovezené odpady budou
.upravovány na mobilní drtící lince externího _ subjektu, která bude . dle potřeby přistavena_
do recyklačního dvora cca 1x až2xdo roka. Kmanipulaci bude využíván čelní nakladač UNK 320,

- Tatra 815 NK, nákladní kontejnery určené na svoz,ódpadu do recyklaěního dvora, traktorová cisterna" ' '

na vodu ACF 041 a zametací kartáě s připevněním na ližiny vysokozdvižného vozíku Desta.
Maximálníokamžitá kapacita zařizeni ěiní400 tun. Celková ročníkapacita činí 1500 tun/rok.

Při posuzování žádosti vycházel správní úřad z těchto předložených a doplněných podkladů, které
jsou součástí správního spisu:

- Provozní řád ,,Zařízení pro úpravu gstatních odpadů podle vyhlášky 383/2001 Sb., Recyklační dvůr
stavebního odpadu", zpracovaným v květnu 2017 lng. Zdeňkem Novákem,

- Výpis z obchodního rejstříku vedeného Kralským soudem v Brně oddíl DrXXXVll, vložka 2177
s datem zápisu dne 25. 4l1990.

- Vyjádření KHS Zlínského kraje k provoznímu řádu, č.j. KHSZL 22641l2O17 ze dne 5. 10.2017
- Dokiad o zaplacení správního poplatku

- Výpis z katastru nemovitostí
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zůstává vyhrazeno
legislativní úpravou

o udělení souhlasu
jako příslušný orgán



- Situační plánzařízeni

- Vyjádření z hlediska územního plánu, Městský úřad Fryšták, odbor výstavby, č,j.: MUF-OV-
147312017-KUD|320

Jedno paré výše uvedeného provozního řádu včetně příloh bude archivováno na krajském úřadu.

Jelikož podání obsahuje všechny potřebné náležitosti dle zákona o odpadech a jeho prováděcích
předpisŮ, vyhovuje příslušný správní úřad v oblasti odpadového hospodářství úěastníku řízenítak, jak
je uvedeno ve výrokové částitohoto rozhodnutí,

pouěení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí mohou úěastnici řízení podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámeníodvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v
jakém je' rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením
nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu
Zlínského. kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v počtu čtyř slejnopisů. Nepodá-li účastník
řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, ktený
rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu
s ust. § 85 odst, 1 správního řádu odkladný úěinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí
je podle ust. § 82 odst.1 správního řádu nepřípustné.

- Provozní řád ,,Zařlzení pro úpravu ostatních odpadů podle vyhlášky 383/2001 Sb., Recyklační dvůr

, stavebního odpadu", zpracovaným v květnu 2017 lng. Zdeňkem Novákem

Rozdělovník: ,

t]ěastníci řizení:

- Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták
- Město Fryšták
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