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Krajského ri adu Moravskoslezského kraje, odboru životního prost edí a zem&ělství, ve věci udělení souhlasu
k provozování za ízení'ke sběru nebo u kupu odpad a s jeho provozním ádem podle 14 odst. 1 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někten ch dalších zákon , ve znění pozdějších p edpis .

v, roková část

Krajsh ri ad Mo avskoslezského kraje, odbor životního prost edí a zemědělsWí (dále jen,,kmjsk aď), jako
věcně a místně p íslušn správní ťr ad podle 29 odst. 1 zákona č, L29l2000 Sb,, o krajích (krajské z ízenÍ),
ve znění pozdějších p edpis , a podle 78 odst. 2 písm, a) a 78 odst. 2 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně někteďch dalších zákon . ve znění pozdějších p edpis (dále jen ,,zákon o odpadech"),
po provedení správního ízení podle zákona č, 500lZO04 Sb.. správní ád, ve znění pozdějších p edpis (dále
jen ,,správní áď), rozhodl takto:

Právnické osobě LUKE elekt ic s. ,o,, rČo zso 07 649, se sídlem 7g5 7l Dětmarovice -
Dětmarovice 1072, se uděluje souhlas k provozování za ízení ke sběru nebo rn kupu odpad a sjeho
provozním ádem podle 14 odst. 1 zákona o odpadech a bylo mu p iděleno identifikační ČÍslo za ízení
czToo767,

P edmětem souhlasu je za ízení pod názvem ,,Mobilní sběr odpadních akumulátor LUKE elektric s. ,o."
, (dále jen ,,za ízenl'), jehož bližší popis je uveden v kapitole ,,3. Stručn popis za ízenl' provozního, ádu. Mobilní
za ízeníje určeno ke sběru nebo vlikupu odpad na zemí Moravskoslezského kraje,

Provozním ádem je ,,Provozní ád za ízeni pro nakládání s odpady, mobilniho za izeni pro sběr
odpadních akumulátor ", zpracovan v noru 2015, kten je p ílohou vl rokové části tohoto rozhodnůtÍ.

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 30.4.2O2O.
2, Za ízení bude provozováno v souladu s provozním ádem.
3. P íslušní pracovníci budou s provozním ádem prokazatelně seznámeni, pravidelně proškolováni a provozní

' ád bude součástí v bavy za ízení,
4, .V rámci provozování tohoto za ízení bude nakládáno pouze s odpady uveden mi v provozním ádu za ízenÍ,

Rozhodnutí
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5. Při nakládání s odpady v rámci provozu zařízení nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohroŽováno nebo
poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečištbvání stanovené zvláŠtními právními
předpisy.

6, Zařízení bude provozováno v souladu s požadavky na přepravu odpadů podle zvláštních právních předpisŮ

a pouze s platným technickým průkazem.
7. Odpady budou v zařízení soustřed'ovány tak, aby bylo zamezeno míšení jednotlivých druhŮ odpadŮ.
8. Změny související s provozem zařízení budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 30 dnŮ

od provedení příslušné změny.

Účastník vedeného správního řízení:
Právnická osoba LUKE elektric s.r.o., IČo 286 07 643, se sídlem 735 71 Dětmarovice - Dětmarovice 1072
(účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, dále jen ,,účastník řízenť).

odůvodnění

Krajskému úřadu byla dne 6.3,2015 doručena žádost účastníka řízení ve věci udělení souhlasu k provozování
zařízení ke sběru nebo rnýkupu odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
.Předmětem souhlasu je mobilní zařízení pod názvem ,,Mobilní sběr odpadních akumulátorŮ LUKE elektric s,r.o,",
provozované účastníkem řízení na území Moravskoslezského kraje. Jedná se o nákladní automobil skříňový
citroen Berlingo 1.6 HDI. Do zařízení budou přijímány pouze odpady kat. č, 16 06 01 a 16 06 02,
a to od fuzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob. Soustředbvání odpadŮ bude probíhat

ve speciálních boxech z tvzeného plastu BatteryBox Plastik, odolných proti ŽÍrauým látkám. Ke stanovení
hmotnosti baterií jsou využívány přesné tabulky vír.obců, případně jsou zváženy na provozovně. Odpady budou
účastníkem řízení přepravovány do smluvně zaiištěného zařízení k dalšímu využití. Předpokládaná roČní

kapacita zařízení nepřesáhne 100 tun odpadů kategorie nebezpečné,,N",

Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností bylo zařízení krajským úřadem přiděleno identifikaČní
číslo CZfoo767. Uvedené je stanoveno V § 78 odst. 2 písm, x) zákona o odpadech, s ÚČinností od 1.10.2013,

Souhlas k provozování zařízení ke sběru nebo ui,kupu odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1

zákona o odpadech byl udělen na dobu určitou do dne 30.4.2020, což odpovídá zavedené správní praxi

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 zařízen( nakládá, přičemž se tak mŮŽe státv rámci budoucího
správního řízení.

Vzhledem k tomu, že zařízenírn je motorové vozidlo, které musí být provozováno v souladu se ákonem
o podmínkach provozu vozidel na pozemních komuníkacích a v souladu s požadavky na přepravu odpadŮ podle

zvláštních právních předpisů (např. silniční zákon), byla stanovena podmínka č. 6 ve rný'rokové ésti rozhodnuť.

Krajský úřad vycházel při posuzování žádosti v řízení mimo jiné z následujkích podkladŮ, jeŽ jsou souČástí
správního spisu:
- žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení,
- provozního řádu zařízení zpiacovaného účastníkem řízení dle přílohy č, 1 vyhlášky MŽP Č, 383/2001 sb,,

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
- v,ýpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. oddíl C, vložka 34436,
- osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz),
- kupní smlouvy uzavřené mezi účastníkem řízení a právnickou osobou Srotkovy Ostrava s.r.o. ze dne

75.Iz.2oo9,
- závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v,ostravě k jrrovoznímu

řádu zařízení podle § 75 písm. d) zákona o odpadech č.j, KHSMS O49681ZO15IKA|HP ze dne 6.3,2015.
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Krajsk r] ad v rámci vedeného správního ízení posoudil všechny p edložené podklady a vŠechna za ízenÍ, která
souvisí s činnostmi provozu rn še uvedeného za ízení ke sběru nebo u kupu odpad , a které byly krajskému

adu v pr běhu ízení oznámeny. Na základě' uveden ch skutečností shledal krajslc ad podkladové

materiály pro udělení souhlasu k provozování za ízení ke sběru nebo v kupu odpad a s jeho provozním ádem
za dostatečné a rozhodl, jak je ve rn rokové části uvedeno. Krajsk rl ad žádosti Častníka Ízení v plném

rozsahu vyhovuje.

Jedno vyhotovení schvalovaného provozního ádu je ričastníku ízení zasíláno souČasně s tímto roŽhodnutím,
Bude-li o to požádán, m že krajsk,i ri ad po nabytí právní moci tohoto rozhodnutÍ, kter m byl p edmětn'
provozní ád schválen, opat it ťlčastníkem ízení znovu p edložené vyhotovení provozního ádu doloŽkou
osvědčující jeho schválení,

Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve v ši 500,-- kč [položka č. 122 písm. b) sazebníku správních poplatk
zákona č. 634|2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších p edpis ], byl uhrazen dne 9,4.2015.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k MinistersWu životního prost edí podáním uČiněn m u zdejŠÍho

krajského ri adu, a to ve lh tě 15 dn ode dne doručení tohoto rozhodnutí ( 83 odst. 1 správního ádu).
Odvolání musí mít náležitosti uvedehé v 37 odst, 2 sPrávního ádu a musí obsahovat daje o tom, protí

kterému rozhodnutí smě uje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spat ován rozpor s právními p edpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ízení, jež mu p edcházelo. Podané odvolání má v souladu 5 85 odst. 1

správního ádu odkladn ričinek. Odvoláníjen proti od vodnění rozhodnutíje nep ípustné.

fr,t/r*,u*,u4)< 
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Po dobu neprítomnosti zastoupen
lng. Janou Hellemannovou

oddáení odpadového hospodárství

P íloha
Provozní ád zaYízení pro nakládání s odpady, mobilního za ízení pro sběr odpadních akumulátor

Rozdělovník
účastník ízení
1" LUKE elektric s.r.o./ 735 7I Dětmarovíce - Dětmarov ice 1072

Na vědomí (bez p ílohy)
2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle7,70Z 00 Ostrava

Ing" Michal Rásocha
vedoucí oddělení
odpadového hospodá sWí
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