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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení souhlasu
k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 29 odst. 1
a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 78 odst. 2 písm. a) a x) a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), po provedení správního řízení podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto:
Právnické osobě ARCIMPEX s.r.o., IČO: 155 02 511, se sídlem: K čističce 53, 739 25 Sviadnov (dále též
„žadatel“), se uděluje souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho
provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Předmětem souhlasu je zařízení pod názvem „Zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě odpadů
ARCIMPEX s.r.o., Sviadnov“, identifikační číslo zařízení CZT00055 (dále jen „zařízení“), které je
provozováno na ul. K čističce 53 ve Sviadnově na pozemcích parcelní číslo 5111/12, 5115/9, 5115/10, 5115/20,
5115/21, 5115/22, 5115/31, 5115/42, 5115/43, 5115/44, 5115/45, 5115/46 v katastrálním území Sviadnov.
Provozním řádem je „Provozní řád pro Zařízení ke sběru, výkupu, třídění a zpracování kovových
odpadů firmy ARCIMPEX s.r.o. ve Sviadnově“, zpracovaný v prosinci 2017, který je přílohou výrokové části
tohoto rozhodnutí.
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 31. ledna 2023.
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2. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem.
3. V rámci provozování tohoto zařízení bude nakládáno pouze s odpady uvedenými v provozním řádu zařízení.
4. Příslušní pracovníci budou s provozním řádem prokazatelně seznámeni, pravidelně proškolováni a kopie
tohoto provozního řádu bude k dispozici u obsluhy zařízení.
5. Při nakládání s odpady v rámci provozu zařízení musí být zabráněno případnému úniku odpadu do okolního
prostředí, nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí
být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
6. Změny související s provozem zařízení budou krajskému úřadu písemnou formou oznámeny do 15 dnů
od provedení příslušné změny.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
- ARCIMPEX s.r.o., IČO: 155 02 511, se sídlem: K čističce 53, 739 25 Sviadnov
Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu
- Obec Sviadnov, IČO: 008 46 872, se sídlem: Na drahách 119, 739 25 Sviadnov.

Odůvodnění
Na základě žádosti žadatele doručené krajskému úřadu dne 22. prosince 2017 bylo zahájeno správní řízení ve
věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem
podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Jedná se o stávající zařízení pod názvem „Zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě odpadů ARCIMPEX s.r.o,
Sviadnov“, které se nachází na pozemcích parcelní číslo 5111/12, 5115/9, 5115/10, 5115/20, 5115/21, 5115/22,
5115/31, 5115/42, 5115/43, 5115/44, 5115/45, 5115/46 v katastrálním území Sviadnov. Zařízení jako takové
včetně jeho vybavení se nemění. V návaznosti na využití manipulačních ploch je navrženo zvýšení kapacity
zařízení na 120 000 t přijímaných odpadů ročně. Ze zařízení kromě šrotu v „režimu odpadů“ vystupuje taktéž
šrot, který přestal být odpadem, pakliže budou splněny veškeré požadavky vyplývající z nařízení rady (EU)
č. 333/2011.
Zařízení je určeno ke sběru, výkupu a využívání kovových odpadů. Zařízením je oplocený areál o výměře cca
21 000 m2, který je tvořen: příjmovým/expedičním prostorem (vybaven silniční autováhou s váživostí 60 t, vážní
kanceláří), zpevněnou skladovou a manipulační plochou (odpady jsou umístěny volně na ploše či v přistavených
kontejnerech); zpevněnou, vyspádovanou plochou vybavenou odlučovačem lehkých kapalin; dopravním
koridorem, odstavnou plochou, prefabrikovanou halou, samostatným prostorem pro soustředění neželezných
kovů a nerez oceli a skladem plynů. K úpravě odpadů slouží kyslíkový paletový tank, autogenní palicí agregát,
plazmové zařízení k úpravě a dělení nerezového odpadu, hydraulické nůžky, hydraulický nůžkolis, rozbrušovací
pily. Zařízení je dále vybaveno mechanickou váhou pro vážení menších objemů kovového odpadu, ručním
měřičem radiace, spektrometry pro určení chemického složení odpadu. K manipulaci s odpady slouží
vysokozdvižné vozíky a hydraulické kolové nakladače. Pro manipulaci s velmi těžkými kusy je v zařízení
k dispozici jeřáb. Provozní doba zařízení je Po – Ne: 6:30 – 20:45 hod. Příjem odpadu: Po – Pá: 6:30 – 14:45
hod., So: 8 – 12 hod (mimo státní svátky).
Podle § 14 odst. 7 zákona o odpadech je účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru
nebo výkupu odpadů obec, na jejímž území má být zařízení provozováno, kterou je obec Sviadnov. Zahájení
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správního řízení bylo tomuto účastníkovi řízení oznámeno přípisem č. j. MSK 4331/2018 ze dne 10. ledna 2018.
Ve smyslu § 36 byla účastníkům řízení dána možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit se před
vydáním rozhodnutí k jeho podkladům.
Krajský úřad vycházel při posuzování žádosti a provozního řádu z následujících podkladů:
- žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení,
- výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 366,
- provozního řádu zařízení zpracovaného žadatelem dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
- závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, k provoznímu
řádu zařízení podle § 75 písm. d) zákona o odpadech čj. KHSMS 67512/2017/FM/HP ze dne 17. ledna 2017,
- závěru zjišťovacího řízení záměru „ARCIMPEX Sviadnov s.r.o. – zvýšení kapacity šrotiště“ vydaného krajským
úřadem pod čj. MSK 45950/2007 ze dne 19. března 2007,
- rozhodnutí – veřejná vyhláška č. j. MSK 119997/2017, ze dne 6. listopadu 2017, kterým vydává závěr
zjišťovacího řízení a rozhodl, že záměr „Arcimpex s.r.o., Sviadnov – zvýšení kapacity stávajícího šrotiště“ nemá
významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
- kolaudačního souhlasu vydaného Městským úřadem ve Frýdku-Místku, stavebním úřadem, pod čj.
SÚ/4116/2002/On ze dne 15. října 2002,
- kolaudačního souhlasu vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního
řádu, oddělením stavebního řádu, pod čj. MMFM 164187/2010 ze dne 20. 12. 2010,
- rozhodnutí krajského úřadu č. j. MSK 1843/2013 ze dne 24. ledna 2013, kterým byl udělen souhlas k provozu
předmětného zařízení a s provozním řádem, ve znění rozhodnutí č. j. MSK 27732/2015 ze dne 13. března
2015, a to do 31. ledna 2018,
- certifikátu, kterým byl žadateli schválen podle následujících standardů systému managementu: Článek 6
Nařízení Rady EU č. 333/2011, pro činnosti „Výkup třídění, úprava a prodej železného a ocelového šrotu“ ze
dne 1. srpna 2017.
Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností bylo zařízení krajským úřadem přiděleno identifikační
číslo CZT00055. Uvedené je stanoveno v § 78 odst. 2 písm. x) zákona o odpadech.
Krajský úřad v rámci vedeného správního řízení posoudil všechny předložené podklady a všechna zařízení, která
souvisí s činnostmi výše specifikovaného zařízení. Na základě uvedených skutečností shledal podkladové
materiály pro udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním
řádem za dostatečné a rozhodl, jak je ve výrokové části uvedeno.
Souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst.
1 zákona o odpadech byl udělen na dobu určitou do dne 31. ledna 2023, 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 zařízení nakládá, přičemž se tak může stát v rámci budoucího
správního řízení.
Pro úplnost krajský úřad zmiňuje povinnosti žadatele dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 1 písm.
c) zákona o odpadech provozovat zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů v souladu s jeho schváleným
provozním řádem (podmínky č. 2 a 3) a § 12 odst. 2 věty druhé téhož zákona, že při nakládání s odpady
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v zařízení nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být
překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy (podmínka č. 5).
Podmínka č. 4 týkající se prokazatelného seznámení zaměstnanců s provozním řádem, byla stanovena z toho
důvodu, neboť jen za jejího plnění je předpoklad dodržování provozního řádu a možnost kontroly souladu
postupů v zařízení s provozním řádem.
Podmínka č. 6 vychází ze skutečnosti, že dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí
o udělení souhlasu, krajský úřad změní rozhodnutí o udělení souhlasu podle § 78 odst. 4 písm. a) zákona
o odpadech, musí se však tyto skutečnosti dozvědět, a proto tyto změny žadatel jako provozovatel zařízení musí
krajskému úřadu oznámit.
Jedno vyhotovení schvalovaného provozního řádu je účastníkům řízení zasíláno současně s tímto rozhodnutím.
Bude-li o to požádán, může krajský úřad po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, kterým byl předmětný
provozní řád schválen, opatřit účastníkem řízení znovu předložené vyhotovení provozního řádu doložkou
osvědčující jeho schválení.
Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve výši 500,-- Kč [položka č. 122 písm. b) sazebníku správních poplatků
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], byl uhrazen dne 15. ledna 2018.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího
krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu).
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Michal Rásocha, v.r.
vedoucí oddělení
odpadového hospodářství
Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Durčáková

Příloha
Provozní řád pro Zařízení ke sběru, výkupu, třídění a zpracování kovových odpadů firmy ARCIMPEX s.r.o. ve
Sviadnově
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Rozdělovník
Rozdělovník
Účastníci řízení do vlastních rukou:
1. ARCIMPEX s.r.o., K čističce 53, 739 25 Sviadnov
2. Obec Sviadnov, Na drahách 119, 739 25 Sviadnov
Na vědomí:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (bez
přílohy)
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