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RozHoDNUTí č. 27
o udětení souhlasu k provozovánízařEeni ke sběru, úpravě a využívání odpadŮ

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
"krajský úřad") jako

věcně a místně příslušný orgán státní správy dle §2 odst. 2, § 29 odst. 1 a § 67 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízenl), ve znění pozdějších předpisů, § 145 odst. 2 zákona ó. 54112020 Sb., o
odpadech (dále jen ,,zákon o odpadech") a v souladu se zákonem č. 500i2004 Sb., o správním řízení
(dále jen ,,správní řád") vydává po provedeném řízení toto rozhodnutí, jímž se právnické osobě jako

rjčastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

REMlVA, s.r.o.
Ghropyně, Komenského 834, PSČ 768 íí

lČ: 255 52 538
(dále též "provozovatel") uděluje souhlas

dle § 21 odst.2 zákona o odpadech .

t. k provózování zařizení ke sběru, úpravě a využívání odpadú plastů, léZ: CZZOOSIS,
v provozovně v sídle společnosti na pozemcích parc. č. 228518 a 11061212 v k. ú. Ghropyně
(dále též ,,zařizení")

ll. s provozním řádem zařizeni ke sběru* výkupu a využívání odpadů REMIVA, s.r.o.
zpracovaným v dubnu 2021 panem Miroslavem Valou, který je přílohou tohoto rozhod.nutÍ.

Roění projektováná kapacita zařízeni 4950 t
Roční zpracovatelská kapacitazařzeni 

i333 tdrcení odpadu (mletí) - činnost 3.2.0 
2ooo trecyklace odpadu (regranulace) - ěinnost 5.14,3

Denní zpracovatelská kapacilazaíizeni 'l5 t
Maxlmální okamžitá kapacita zařizeni - odpady 425t
Maximální okamžitá kapacita zařizeni - vč. výrobků z odpadů 1300 t

V zařízeni budou využívány dále uvedené druhy odpadů ostatních zatříděné dle vyhl, MŽP č. 93/2016
Sb., Katalog odpadů:
Katalogové č. Název druhu odpadu Kategorie

04 02 09
07 02 13
12 01 05
15 a1 02
16 01 19
ý o2a3
191204
20 01 39

Odpady kom pozitních tkanin
Plastový odpad
Plastové hobliny a třísky
Plastové obaly
Plasty
Plasty
Plasty a kaučuk
Plasty

o
o,
o
o
o
o
o
o

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati21
761 90 Zlín

tČ: 70891320

. tel.;577 043 381

e-mail: miroslava.svecova@kr-zlinsky.cz, www,kr-zlinský.cz
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Výstupem ze zařizení je výrobek - plastový regranulát a pIastová dď.

Udělení souhlasu je vázáno na následující podmínky:

Souhlas se dle § 22 odst. 1 zákona o odpadech uděluje na dobu neurčitou, a to od nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí, V souladu s § 23 odst. 1 zákona o odpadech předloží provozovatel
krajskému úřadu zprávu o revizi povolení provozu zařízení.

Provozovatel je povinen po nabytí tjčinnosti nových prováděcích předpisů k zákonu o odpadech
aktualizovat provozní řád a tento předložit krajskému úřadu spolu se žádostí o změnu uděleného
souhlasu ve lhůtě 3 měsíců od nabytí úěinnostitěchto předpisů.

Provozovatel je povinen provozovat zařizeni v souladu s jeho schváleným provozním řádem, se
kteným budou prokazatelně seznámeni příslušní pracovníci. Zařízeni musí být vybaveno informační
tabulí,

Evidenci a ohlašování odpadů sbíraných, upravovaných a využívaných v zařízeni je nutno vést
v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech, Dokumenty dokladující kvalitu odpadů přijatých
do zařízení je nutno archivovat po dobu 5 let.

Zařízení je nutno provozovat tak, aby nedocházelo k poškozování jednotlivých složek životního
prostředí azdravl lidí. Odpady musí provozovatel zabezpeěit tak, aby nedocházelo k nežádoucímu
znehodnocení, odcizení nebo úniku odpadů a nemanipulovaly s nimi nepovolané osoby.

Pokud dojde ke vzniku nebezpeěných odpadů, je nutno je zabezpeěit jako látky závadné vodám dle
zákona é. 25412001 Sb., o vodách, v platném znění tak, aby nedošlo k ohrožení a zneěištění
povrchových a podzemních vod.
Dojde-li ke změně podmínek, které byly rozhodné pro udělení tohoto souhlasu, je nutno je
neprodleně oznámit příslušnému správnímu úřadu vykonávajícímu veřejnou správu v oblasti
odpadového hospodářství písemnou formou; podobně jakékoliv změny organizační, majetkoprávní,
změny adres nebo názvu, a to vždy současně s provedením příslušné změny. 1

Příďušnému správnímu úřadu v oblasti odpadového hospodářsfuí zůstává vyhrazeno předepsat
případné další podmínky v souvislosti s podrobnější legislativní úpravou odpadového hospodářství.

9. Toto rozhodnutí nenahrazuje žádné jiné rozhodnutí nebo opatření orgánů státní správy
podle zvláštních předpisů. Také z něj, nevyplývá žádný nárok na vydání nového souhlasu
k provozování zařízeni po vyčerpání lhůty uvedené v bodě č. 1 výroku tohoto rozhodnutí.

10. Udělený souhlas bude změněn nebo odejmut tomu, kdo by jej využíval nad stanovený roŽsah nebo
v rozporu s právními předpisy nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání tohoto
rozhodnutí.

11. Tímto rozhodnutím se ruší souhlas vydaný provozovateli krajským úřadem dne 9.8,2018 pod
ěj. KUZL 43990/2018,

odůvodnění:
KrEský úřad obdržel dne 22, 4.2021 žádost spoleěnosti REMIVA, s.r.o., Chropyně o udělení nového
souhlasu k provozováni zařízení ke sběru, úpravě a využívání odpadů. Tímto dnem bylo zahájeno
správní řízení. Dne 22. 4, 2021 oznámil krajský úťad zahé4ení správního řízení i dalším účastníkům
správního řizeni - Městu Chropyně a společnosti CEPTUM-CZ, s,r.o, Téhož dne vyzval krajský úřad
provozovatele k úhradě správního poplatku, Správní poplatek provozovatel uhradil dne 26. 4,20?1.

Kralský úřad udělil provozovateli souhlas k provozováni zařízení k využívání odpadů a s jeho provozním
řádem dne g. 8. 2018 pod čj, KUZL 26949/2018 s dobou platnosti do 31 . 8. 2023. Provozovatel rozšířil
spřnam odpadů vstupujících do zařízení o odpad katalogového čísla 04 02 09, proto požádal o udělení
s<iuhlasu nového.

1.

3,

4,

5.

6.

7,
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předmětem činnosti společnosti REMIVA, s.r.o. je provoz zařizení ke sběru, výkupu avyuŽÍvání
plastových odpadů. Drcením odpadních technologických plastů a granulací plastové drtě se zde vyrábí
plastová dť a plastový granulát, které slouží jako suroviny v plastikářském prŮmyslu.

při posuzování žádosti vycházel správní úřad z těchto předložených podkladŮ, které jsou souěástí
správního spisu:

- Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Kra1ským soudem v Brně, oddí| C, vložka 32886, den

zápisu 1,2. 1999,

- Kolaudační souhlas pro stavbu ,,Závod na recyklaci plastů" vydaný Městským úřadem Chropyně,
odborem výstavby a životního prostředí dne 1. 10.2012 pod ěj, MCH 4553/2012,

- Závěr zjišťovacího řízení vydaný Ministerstvem životního prostředí dne 5. 3. 2012 pod

éJ,342|ENVl12,

- Stavební povolení pro stavbu "Závod na recyklaci plastů" vydané Městským úřadem Chropyně,
odborem výstavby a životního prostředí dne 16. 5.2a12 pod čj. MCH249512012,

_ Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená mezi CEPTUM-CZ, s.r.o. a REMIVA, s.r.o. dne
16, 4,2012,

- Kopie výpisu z katastru nemovitostí,

- Kopie katastrální mapy,

- Vyjádření k provoznímu řádu zařízenl ke sběru, výkupu a využíváníodpadŮ, jehož provozovatelem

;e ireutvn, s,r.o., lč: 255 52 538, se sídlem Komenského 834, Chropyně, PSČ 768 11 vydané
Krajskou hygienickou stanicíZlínského kraje se sídlem ve Zlíně, pod ě.j. KHSZL 15616/2018 dne
28.6.2018,

- provozni lád zařizení k využívání odpadů, REMIVA, s.r.o. zpracovaný v dubnu 2021,

- Kopie.dokladu o úhradě správního poplatku - uhrazen dne 26. 4.2021

Kopie výše uvedeného provozního řádu bude archivováno na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství.

Jelikož podání obsahuje všechny potřebné náležitosti dle zákona o odpadech a jeho prováděcích
předpisů a v průběhu správního řízení nebyly vzneseny žádné námitky, vyhovuje příslušný správní Úřad

v oblasti odpadového hospodářství účastníku řízertí tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí,

poučení o odvolání:
proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ust, § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhŮtě 15 dnŮ ode
dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí
napadáno, namítáného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutíči řízení,
jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí

a zemědělství v počtu čtyř stejnopisů, NepodáJi úěastník řízení potřebný počet stejnopisŮ svého
odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, kteqý rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82
odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust, § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek. odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu
nepřípustné,
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Rozdělovník
REMIVA, s.r.o,, Komenského 834,7681 1 Chropyně - s přílohou ,,Provozní řád zařízení ke sběru,
výkupu avyužíváni odpadů REMlVA, s.r.o.''
CEPTUM-CZ, s,r,o,, Havránkova 3Ot11, 619/62 Brno
Město Chropyně, nám Svobody 29,76811 Chropyně

Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí)
Kr{ská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně,

,\
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