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Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem
 odbor životního prostředí a zemědělství

dle rozdělovníku
           

Datum: 28.11.2016
JID: 178609/2016/KUUK
Jednací číslo: 3719/ZPZ/2016/PZ-2876/Ko
Vyřizuje/linka:      Mgr. Jan Koch /475 657 180
E-mail: koch.j@kr-ustecky.cz

KOVODEMONT CZECH, a.s., IČ 27945804 – provozovna Teplice
provozování zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů autovraků

souhlas k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán 
příslušný podle ustanovení § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
v platném znění, ustanovení § 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 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), po řízení vedeném dle zákona o odpadech a správního řádu, 
rozhodl na základě žádosti právnické osoby společnosti KOVODEMONT CZECH, a.s., IČ 
27945804 takto:

právnické osobě KOVODEMONT CZECH, a.s., IČ 27945804
se sídlem Praha 18, Letňany, Beranových 696, PSČ199 02, 

ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech

u d ě l u je   s o u h l a s

k provozování zařízení ke sběru, výkupu a zpracování odpadů – autovraků [CZU00854] 
v provozovně Teplice, Dubská 3162 umístěné na p.p.č. 4057/1, 4057/3, 4057/4, 4057/5, 4057/6, 
4057/7, 4057/8, 4060/2, 4062/2 a 4063 k.ú. Teplice, a s jeho provozním řádem. V zařízení bude 
prováděna úprava – demontáž autovraků na jednotlivé díly před jejich předáním k využití či 
odstranění oprávněným osobám. Maximální roční kapacita je 2500 tun odpadů a okamžitá 
kapacita je 200 tun odpadů.

Souhlas se uděluje za následujících podmínek ve smyslu ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona 
o odpadech:
1. Souhlas k provozování zařízení se vztahuje výhradně na následující druhy odpadů podle 

vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, uvedené v provozním řádu zařízení:
Kód odpadu Název odpadu

16 01 04* Autovraky

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené (ostatní vozidla mimo autovraky definované zákonem)

16 01 17 Železné kovy

16 01 18 Neželezné kovy

16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 1601 07 až 1601 11 a 1601 13 a 1601 
14 – hydraulické hadice, pryže

2. Zařízení bude provozováno v souladu s odsouhlaseným provozním řádem, není-li dále 
uvedeno jinak. Obsluha zařízení bude s tímto provozním řádem prokazatelně seznámena 
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a provozní řád bude k dispozici na provozovně. Provozní řád je vyhotoven ve dvou výtiscích 
opatřených otiskem úředního razítka a podpisem úřední osoby. Jeden jeho výtisk je předán 
provozovateli a druhý výtisk je uložen ve správním spisu.

3. Veškeré autovraky přijaté do zařízení budou skladovány před jejich demontáží na vyčleněné 
části zpevněné plochy parkoviště a zajištěny proti případným úkapům provozních kapalin. Na 
části plochy parkoviště neopatřené zpevněnou plochou nesmí být skladovány ani autovraky 
přijaté do zařízení ani autovraky v zařízení upravené

4. Shromažďovací místa jednotlivých demontovaných odpadů budou zajištěna tak, aby nemohlo 
dojít k ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod a k nežádoucímu znehodnocení, 
zneužití nebo odcizení odpadů.

5. Žadatel zajistí odstranění odpadů, které nelze využít k dalšímu zpracování (recyklaci) 
v zařízeních k tomu určených a schválených orgánem státní správy na úseku odpadového 
hospodářství.

6. Evidence autovraků a odpadů bude vedena v souladu s platným zákonem o odpadech, tj. i v 
souladu s vyhláškou č. 383/2008 Sb., a vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 
s autovraky 

7. Demontáž bude prováděna výhradně nad bezodtokou jímkou. Případné úkapy provozních 
kapalin do bezodtoké jímky budou neprodleně odčerpány. V provozním deníku zařízení budou 
vedeny záznamy o čerpání a čištění bezodtoké jímky. Odpady vzniklé odčerpáním bezodtoké 
jímky budou předávány k odstranění oprávněným osobám. Hlučné pracovní činnosti (tj. 
měřené práce s rozbrušovačkou apod.) nebudou provozovány mimo vnitřní prostor dílny a 
provoz provozovny nebude v noční době (od 22:00 do 6:00 hod.). V případě změny zpracování 
odpadů za pomoci například mechanických prostředků – lisů, bude zpracována a předložena 
zpráva o hlučnosti provozu příslušným orgánům státní správy. 

8. Místo určené ke skladování přijatých autovraků bude jednoznačně vymezené a označené 
informační tabulkou. 

9. Místa pro skladování včetně dočasného uskladnění autovraků před jejich úpravou musí 
obsahovat nepropustné povrchy a být vybavena zařízením pro zachycení uniklých kapalin, 
dekantérů a odmašťovacích prostředků. Zařízení pro čištění vody, včetně vody dešťové musí 
být v souladu se zvláštními předpisy (např. zák. č. 254/2001 Sb., o vodách). Maximálně bude 
na těchto plochách umístěno 50 autovraků přijatých ke zpracování a 100 autovraků 
zpracovaných.

10. Přijaté odpady budou po naplnění okamžité kapacity bezodkladně předány k dalšímu využití či 
odstranění, aby nedocházelo k nadměrnému hromadění odpadů v zařízení. 

11. Krajský úřad změní rozhodnutí o udělení souhlasu v případě, že dojde ke změně podmínek 
rozhodných pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu ve smyslu ustanovení § 78 odst. 4 písm. 
a) zákona o odpadech. Za rozhodné podmínky se nepovažuje: název zařízení, telefonní 
spojení na vlastníka, statutárního zástupce a provozovatele zařízení, telefonní čísla orgánu 
ochrany veřejného zdraví, údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů (Česká inspekce 
životního prostředí, orgán místní samosprávy, příslušný orgán státní správy apod.); typy 
technického a technologického vybavení zařízení. Takové změny stačí pouze oznámit na 
krajský úřad.

12. Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů vydaných podle zvláštních 
předpisů, zejména nenahrazuje rozhodnutí o užívání staveb nebo zařízení podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zdejšímu úřadu bude 
předloženo kolaudační rozhodnutí (příp. rozhodnutí o změně v užívání) příslušného stavebního 
úřadu a to neprodleně po jeho obdržení.

13. Souhlas s provozem výše uvedeného zařízení se vydává do 31.10.2021.
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ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel žádost od 
právnické osoby společnosti KOVODEMONT CZECH, a.s., se sídlem Praha 18, Letňany, 
Beranových 696, PSČ199 02, IČ 27945804, ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke 
sběru, výkupu a úpravě odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, pro provozovnu Teplice, 
Dubská 3162, umístěné na p.p.č. 4057/1, 4057/3, 4057/4, 4057/5, 4057/6, 4057/7, 4057/8, 4060/2, 
4062/2 a 4063 k.ú. Teplice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Pro uvedené zařízení již bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru ZPZ č.j. 
2845/ZPZ/2011/PZ-1858/Ko ze dne 16.11.2011 s platností do 30.11.2016. 

Předmětem žádosti je zařízení ke sběru, výkupu a zpracování odpadů – autovraků. Demontáž 
bude prováděna v provozovně Teplice. Kapacita zařízení umožňuje likvidaci cca 2500 autovraků 
za rok. V zařízení bude probíhat sběr a výkup odpadů od občanů, fyzických i právnických osob. 
V zařízení bude rovněž prováděna úprava – demontáž autovraků (odpad kat. č. 16 01 04, 16 01 
06) na jednotlivé díly před jejich předáním k využití či odstranění oprávněným osobám. 

V zařízení bude prováděna úprava – demontáž autovraků na jednotlivé díly před jejich předáním 
k využití či odstranění oprávněným osobám. Kapacita zařízení je max. 2500 t odpadů za rok. 

Krajský  úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán 
příslušný podle  ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), v platném znění, ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech a ustanovení § 11 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 
podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu, oznámil dopisem č.j. 3719/ZPZ/2016/PZ-2876/Ko 
ze dne 10.11.2016 účastníkům řízení a dotčeným orgánům státním správy zahájení řízení a vyzval 
účastníky řízení a dotčené orgány státní správy, aby se k zahájenému řízení vyjádřily 

Dne 25.11.2016 proběhlo místní šetření a řízení. Souhlasné vyjádření KHS Ústeckého kraje ÚP 
Teplice k provoznímu řádu bylo vydáno ze dne 10.11.2016 č.j.: KHSUL 51134/2016. Jiné 
vyjádření, které by bránilo vydat požadovaný souhlas, krajský úřad neobdržel ani ze strany 
účastníků řízení ani dotčených orgánů veřejné správy. 
Dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. nemohou být od fyzických osob vykupovány odpady mající charakter 
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, nebo části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 
1 písm. c), g) a h) zákona o odpadech.

Současně platí, že za odpady uvedené v § 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., nesmí být poskytována 
úplata v hotovosti. 

Krajský úřad podmínkou č. 3 až 9 upřesnil požadavky na nakládání a zpracování přijatých odpadů 
- autovraků do zařízení a určil podmínky dalšího nakládání s tímto odpadem. 

Podmínka č. 10 zajišťuje, aby nedocházelo k hromadění přijatých odpadů mimo vymezená místa 
z manipulačních a bezpečnostních důvodů.

Podmínkou č. 11 krajský úřad upřesnil, co jsou rozhodné podmínky, za kterých je již třeba 
projednat změnu rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 78 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech, a 
jakým způsobem bude provozovatel zařízení v tomto případě postupovat.

Souhlas k provozu výše uvedeného zařízení se vydává na dobu určitou do 31.10.2021 s tím, 
že pokud žadatel bude zařízení provozovat i po tomto datu, musí podat novou žádost v souladu 
se zákonem o odpadech a platnou legislativou. Tato praxe je v místě dlouhodobě ustálená 
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a odpovídá metodickému doporučení MŽP uvedenému v Metodickém pokynu č. ZP18/2011. 
Pravidelné obnovování platného souhlasu k provozování zařízení napomáhá udržovat povinně 
zveřejňovaný seznam oprávněných osob a zařízení v aktuálním stavu a umožňuje pravidelný 
přezkum podmínek vydaných souhlasů za podmínek, stanovených ve správním obvodu Ústeckého 
kraje jednotně pro všechna zařízení a v jednotně stanovených intervalech.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti 
a jejích příloh se zákonem o odpadech a předpisů vydaných k jeho provedení a se schváleným 
Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Protože krajský úřad nezjistil žádné 
nedostatky žádosti, rozhodl žádosti vyhovět a udělit souhlas tak, jak je uvedeno ve výrokové části 
tohoto rozhodnutí. 

POUČENÍ  ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním učiněným u Krajského úřadu 
Ústeckého kraje. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným 
počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden 
stejnopis. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a 
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí otisk úředního razítka

Rozdělovník
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu)
KOVODEMONT CZECH, a.s., Beranových 696, Praha 18 - Letňany, + (schválený provozní řád po 
nabytí právní moci)

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 správního řádu)
Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

dotčené orgány státní správy:
KHS Ústeckého kraje, oblastní pracoviště Teplice, Wolkerova 3 a 4, 415 65 Teplice
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Na vědomí:
Tribap s.r.o., SNP 2525, Most

Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve smyslu ust. §2 z.č. 634/2004 Sb., dle přílohy položka 
122 ve výši 500,- Kč byl uhrazen příkazem k převodu dne 25.11.2016. 
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