KRAJSKY URAD J|HOMORAVSKEHO KRAJE
odbor životníhoprostředí
Žerotínovo nám. 3, 60182 Brno

Čj.,
Vyřizuje/linka
SpZn.:
JMKt29t27/2a!6 S -JMK t2!927/2016 oŽplNov lng. Novák/2615

Brno
24.08.2Ot6.

RoZHoDNUTl
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životníhoprostředí se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3,
jako věcně a místně příslušnýsprávníorgán dle ust. § 29 z, č.12912000 Sb., o krajích (krajské zřízení|,
ve zněnípozdějšíchpředpisů, dle ust. § 78 odst.2 písm. a) z. č. 1,85/2OO1, Sb., o odpadech a o změně
některlích dalšíchzákonů ve zněnípozdějšíchpředpisů, dle ust. §§ OZ - 75z.č,5OO/2004 Sb., správní
řád, ve zněnípozdějšíchpředpisů

uděluje souhlas
dle ust. § 14 odst. 1, z. č, 185/2001, Sb,, o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o odpadech")

společnosti:
se sídlem:
tČo:
k

TASY, s.r.o.

Mokrá-Horákov - Mokrá 358, PSč 664 04
269 3632:-

provozování zařízení ke sběru, výkupu

a

využíváníodpadů, způsob využíváníR3

získávání/regenerace organických látek, které se nepoužívajíjakorozpouštědla (včetně kompostování
a dalšíchbiologických procesů) - recyklace odpadních pneumatik a pryže
s nazvem:

,Zaiízeni ke sběru, výkupu a využíváníodpadu Šlapanice",
s umístěním provozovny v městě Šlapanice, parc.č, 3129/95,312g/g7,3tzg/gg,3Izg/lOL vše k. ú.
Šlapaniceu Brna,
a

s provozním

řádem zařízení - ,,Provozní řúd zařízenípro sběr, výkup o využíváníodpadů, provoz

Š!apanice", zpracoval Mgr. Dozbaba, květen 2O16.

a

lC
708 883

DlC

37 CZ7O888337

to na dobu určitou do 30.09.2021,

Telefon
Fax
E-mail
111 541 651209 posta@kr-jihomoravsky.cz

541 651

lnternet
www.kr-jihomoravsky.cz

za podmínek:
1)

V provozním řádu zařízení lze bez souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
odboru životníhoprostředí, měnit pouze údaje dle bodu č. 5.1 (a to jen: významná tel.

čísla,údaje o sídlech příslušných dohlížecíchorgánů) přílohy č. 1 vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

2)

7ařízení se přiděluje lČz: czaotqgl.

odůvodnění:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen ,,krajský úřad" nebo ,,správní
orgán") obdržel dne 08.08.2016 žádost společnosti TASY, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci
Mgr. Lubomírem Dozbabou, nar. 22.06.1973, bytem Alšova 759,666 01 Tišnov (dále jen ,,žadatel"), o
udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využíváníodpadů, recyklace pneumatik,
provozovna Šlapanice, areál žadatele, parc.č. 3129lg5, 3129/g7, 31,29/gg, 3129l1,o1,, vše k. ú.
Šlapaniceu Brna. Jedná se o nové zařízení, v dané lokalitě dosud neprovozované.
K žádosti byly doloženy následujícídoklady:

- Plná moc ze dne 01.08.2016,
- Souhlasné stanovisko KHS JmK
-

k

provoznímu

řádu zařízení čj.

KHsJM

26655l2o1,6/BM/HoK (SpZn.: s-KHsJM 811201,6) ze dne 15.o7.203,6,

Rozhodnutí - závěr zjišťovacíhořízení dle z, č. ffiO/2001 Sb., vyhotovený zdejším
správním orgánem pod SpZn.: S-JMK 94591/2015 OŽp/aicn, s datem 29.og.2015,
Návrh Provozního řádu zařízení s přílohami:
- situace širšíchvztahů,
- Kopie katastrální mapy,
- situačnízákres zařízení,
- Výpis z OR KS Brno, oddíl Cvl.46798,
- Územní rozhodnutí č". 9/201,6, vydané MÚ Šlapanice,stavební úřad, čj. ov-ČU7oozoIi{ZEM, ze dne I8.02.2OI5.

Krajský úřad doplnil spisovou dokumentaci o výpis z katastru nemovitostí LV č. 3299 pro k. ú.
Šlapanice u Brna a konstatoval, že žadatelje současně vlastníkem zařizení, včetně pozemků a budov

na ních umístěných. Na základě zjištěných skutečnostípak správní orgán identifikoval účastníky
řízení,jimižjsou žadatel, a v souladu s ust. §

].4 odst.

7 zákona o odpadech město Šlapanice.

Jedná se o zařizení určenéke sběru, výkupu a následnému využíváníodpadních pneumatik a pryže.
Využíváníodpadů spočíváv jejich podrcení, vytřídění a následnému předání kdalšímu využití
v gumárenském průmyslu, popř. jako palivo do cementárny.
POP|S ZAŘÍaENÍ :Zařjzeníje tvořeno zpevněnou manipulační plochou, která sloužíke skladování a
třídění převzatých odpadů, váhou, buňkami pro obsluhu a administrativu a vlastní technologií pro
zpracování odpadů.
Technologie je tvořena dvoustupňovým drcením na drtiči DUC 16-1200 (1. stupeň), drtičem DUC 16900 (2. stupeň) a vibračnímtřídičem Vibros GAMA, Jednotlivé drtiče a třídičjsou propoj"ny pásovými
dopravníky. Pro manipulacis odpady i recyklátem je používánkolový nakladač.

2l4

Kapacita zařízení je 30 000 t zpracovaných odpadů/rok, denní zpracovatelská kapacita činí70 t a
maximálníokamžitá kapacita zařízení je 500 t odpadů včetně recyklátů (podrcené pryže). Zařízeníje
oploceno, označeno informačnítabu|í.
V podmínkách rozhodnutí krajský úřad stanovil, že bez souhlasu krajského úřadu lze měnit pouze
vyjmenované údaje provozního řádu zařízení (podmínka č. 1), a to s ohledem na nutnost provádět
průběžnouaktualizacitěchto údajůa tuto aktualizaci zjednodušit.
Podmínka č. 2 byla stanovena s odvoláním se na ust. § 39 odst. !2 zákona o odpadech. Správníorgán
žadatele upozorňuje, že přidělené lČZ je povinen používatpři všech evidenčnícha ohlašovacích
úkonech, týkajícíchse nakládání s odpady.
V souladu s ust.

§ 36 odst. 3 správního řádu byli účastnícipřed vydáním rozhodnutí seznámeni

s podklady spisové dokumentace přípisem č.j. JMK t241"5Ol2OI6 ze dne 11.08.20].6. K dnešnímu dni
se žádný z účastníků
k podkladům rozhodnutí nevyjádřil, má se tedy zato, že s vydáním souhlasu
k provozu předmětného zaYízení není ze strany účastníků
v dané chvíli námitek.
S

ohledem na kontrolu plnění plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, krajský úřad

udě|il souhlas na dobu určitou do 30.09.2021, tedy na 5 let.

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, splnil žadatel poplatkovou povinnost dle
položky 122b sazebníku tohoto zákona ve výši 500 Kč (uhrazeno na pokladně krajského úřadu dne
15.08,2016, variabilní symbol: 6136141456).

V souladu se z.

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 ke sběru, výkupu a využíváníodpadůje v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku

odpadového hospodářství, proto sPrávní orgán rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto
rozhodnutí uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 ti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu
životníhoprostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601,82 Brno {ust. § 8]- z. č.5OO/2OO4 Sb., správnířád).
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastníkdostal jeden stejnopis a jedno
vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

lng. František Havíř, v.
94rfllo1n6,ot*5_-.t'

za správnost vyhotovení: lng, Jan Novák

l4

vedoucí odboru

r.

Příloha:

-

,,Provozní řád zařízenípro sběr, výkup a využíváníodpadů, provoz Šlapanice", zpracoval Mgr.
Dozbaba, květen 2016.

Rozdělovník:

obdržídovlastních rukou s přílohou
- Mgr. Lubomír Dozbaba, Alšova 759,666

01-

Tišnov

obdržíbez příloh
- Město Šlapanice,Masarykovo nám.7,664 5]. Šlapanice(do DS)
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4,602 00 Brno (do DS)
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