
 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
Č. j.: KUOK 47953/2018 
Spis. zn.: KÚOK/46751/2018/OŽPZ/7044 
Vyřizuje: Ing. Petr Březina 
Telefon: 585 508 647 
Datová schránka: qiabfmf 
E-mail: p.brezina@kr-olomoucky.cz 
 
Počet listů: 2  
Počet příloh: 1 
Počet svazků příloh: 1  

V Olomouci dne 27. dubna 2018 
 

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“) 
uděluje žadateli: 
 
Obchodní firma:  BOHEMIA RECYCLING s.r.o. 
Sídlo:  Za Branou 346, 798 41 Kostelec na Hané 
IČ: 29303508 

 

(dále též „žadatel“) 

 
s o u h l a s  

dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

I. k provozování mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů,  
IČZ: CZM00866  

(dále též „zařízení“) 

II. a s provozním řádem zařízení. 

 

Souhlas je udělen na dobu určitou do 30.4.2023 a je vázán na následující podmínky: 
 

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) Provozovatel nebude na území Olomouckého kraje odpady skladovat ani 
shromažďovat mimo prostor zařízení.  
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4) Odpady budou od dodavatelů odpadů převzaty do zařízení pouze v rámci územní 
působnosti Olomouckého kraje, v něm budou ihned uloženy a přepraveny 
k využití nebo odstranění do zařízení určených k nakládání s příslušnými druhy 
odpadu dle  zákona o odpadech.  

5) Evidence odpadů sbíraných a vykupovaných do zařízení bude vedena v rozsahu 
stanoveném v § 39 zákona o odpadech a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.,  
o podrobnostech nakládání s odpady. Dokumenty dokladující kvalitu odpadů 
přijatých  do zařízení je nutno archivovat po dobu 5 let.   

6) Nebudou sbírány ani vykupovány odpady mající povahu uměleckého díla nebo 
jeho části, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, 
průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení 
nebo jeho části (zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, 
součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a 
energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení) ani části vybraného výrobku, 
vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona o 
odpadech. 

7) Provozovatel zařízení je povinen označit přepravní prostředek přepravující odpad 
způsobem stanoveným vyhl. č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů. 

8) Při přepravě budou odpady uloženy odděleně dle jednotlivých druhů  
v odpovídajících obalech nebo kontejnerech (§ 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,  
o podrobnostech nakládání s odpady) tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému 
míšení, znehodnocení, či nežádoucímu úniku.  

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. 

 
Odůvodnění 

Na základě žádosti účastníka řízení: BOHEMIA RECYCLING s.r.o., se sídlem  
Za Branou 346, 798 41 Kostelec na Hané, IČ: 29303508, o souhlas k provozování 
mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů, doručené krajskému úřadu dne 
24.4.2018, bylo zahájeno správní řízení. 
 
Žadatel bude na území Olomouckého kraje provozovat mobilní zařízení ke sběru a 
výkupu odpadů, která jsou určena k přejímce, soustřeďování a přepravě odpadů. 
Seznam odpadů přijímaných do zařízení a způsob nakládání s těmito odpady jsou 
uvedeny v provozním řádu zařízení.  
 
Zařízení provozuje žadatel na základě rozhodnutí krajského úřadu ze dne 
16. 4. 2013, č.j.: KUOK 35999/2013. Nová žádost o souhlas k provozování zařízení 
byla podána v souvislosti s ukončením platnosti stávajícího souhlasu ke dni 
30. 4. 2018. V rámci správního řízení bylo přihlédnuto i ke stávající spisové 
dokumentaci. Provozovatel doložil v rámci správního řízení aktualizovaný provozní 
řád zařízení a souhlasné stanovisko k provoznímu řádu zařízení vydané Krajskou 
hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ze dne 12.4.2018 pod 
č.j. KHSOC/07963/2018/OC/HP. 
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Mobilní sběr a výkup odpadů budou zajišťovat tyto vozidla:  

- Nákladní automobil, Avia, typ D120,  reg.zn. 4M93616 

- Nákladní automobil, Avia, typ D75  reg.zn. 1M67433 
 

Správní poplatek dle položky č. 122 písm. b) sazebníku správních poplatků zákona  
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen dne 25.4.2018. 
 

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 č. 383/2001 Sb.,  
o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška 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 30.4.2023 s ohledem na nový 
Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 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 
 
 
Rozdělovník: 

- BOHEMIA RECYCLING s.r.o., Za Branou 346, 798 41 Kostelec na Hané,  
 (+ příloha: 1 x provozní řád zařízení) 

 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Petr Březina 
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