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Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskos|ezského kraje, odboru životního prostředí a zemědě|swí, ve věci udě|ení souh|asu
k provozování zaiízení k využívání odpadů a sjeho provozním řádem pod|e s 14 odst. 1 zákona
č. 185/2001 sb', o odpadech a o změně někteých da|ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souh|asu
k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady pod|e s 12 odst. 6 zákona
č. 185/2001 sb,, o odpadech a o změně někteých da|ších zákonů. ve znění pozdějších předpisů.

Výroková část

Krajsý úřad l4oravskos|ezského kraje, odbor životního prostředí a zemědě|swí (dá|e jen ,,krajský úřad.'), jako
věcně a místně přís|ušný správní úřad pod|e s 29 odst. 1 zákona č' Iz9/2OOo Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle s 78 odst. 2 písm' a) a c) zákona č. 185/2oo1 Sb',
o odpadech a o změně někteďch da|ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č' 185/2oo1
sb.'.) po provedení správního řÍzení pod|e zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dá|e jen ,,správní řád..), rozhod| takto:

Právnické osobě JAP TRADING, s. r. o., Ičo: 483 98 233, Karpentná 146,73g 94 Třinec (účastník
řízení d|e s 27 odst. 1 správního řádu, dá|e jen ,,žadatel.') še udě|uje

a) souh|as k provozování zařízení k využívání odpadů a s jeho provozním řádem pod|e 5 14
odst. 1zákona č. 185/2001 Sb'

Zařízení pod názvem ,,Zařízení na materiá|ové využití odpadů na výrobky pro hutní průmys|.. je umístěno na
pozemku parcelní čís|o 39/69 (d|e geometrického p|ánu nová st. p. 1504), v k. ú. Konská (dá|e jen,,zařízenl.).
Zařízení je tvořeno ha|ou, k podé|ným obvodovým stěnám ha|y jsou přistavěny přístřešky určené ke sk|adování
odpadů a výrobků, v ha|e je umístěna briketovací |inka.

Provozním řádem je ,,?rovozní řád Zařízení na materiá|ové využití odpadů na ýrobky pro hutní průmys| _
provozovna JAP Trading Ba|iny, Třinec _ Konská 744'', zpracovaný zI.12.20Io (dále jen ,,provozní řád..).

Udělení souh|asu je vázáno v sou|adu s 5 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., na nás|edující
podmínky:

Souh|as se udě|uje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31'1.2016.
Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem.
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Přís|ušní pracovníci budou s provozním řádem prokazatelně seznámeni a tento provozní řád bude součástí

ýbavy daného zařízení.
ú rámci provozová ní zařízení bude nakládáno pouze s odpady uvedenými v provozním řádu zařízení.

Při nakládání s odpady v rámci provozu zařízení nebude ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo

poškozováno životní prostředí a nesmějí b.ýt překročeny limiý znečišťování stanovené zv|áštními právními

předpisy.
bii nuruoani s odpady v zařízení musí být zabráněno nežádoucímu znehodnocení, zneužití, odcizení

nebo případnému úniku odpadů do okolního prostředí.

Veškeré změny související s provozem zařízení žadate| oh|ásí do 30 dnů od provedené změny krajskému

úřadu.

b) souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady pod|e $ 12

odst.6 zákona č. 185/2001 Sb'

Míšeny mohou b,it pouze nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatními odpady zařazené podle vyhlášky

č. 381/2oo1 Sb., kterou ," .tunouí Kata|o9 odpadů, Sáznam nebezpečných odpadů a.seznamy odpadů a států

pro ú|e|y vývozu, dovozu a tranzitu odpadt3 a postup při udělování souh|asu k ývozu, dovozu a tranzitu

odpadů, ve znění pozdějších předpisů, pod nás|edující kata|ogová čís|a:

10 02 01 odpady ze zpracování strusky o
10 02 o2 nezDracovaná struska o
10 02 07 pevné odpady z čištění p|ynů obsahující nebezpečné |átlcy N

10 02 08 jiné odpady z čištění plynů neuvedené pod čís|em 100207 o
10 02 10 okuje z vá|cování o
10 02 99 odp;dy jinak b|íže neurčené (kovové zbytky z použiých tryskacích 9ranulátů) o
10 09 09 prach z čištění spa|in obsahující nebezpečné |átky N

10 09 10 prach z čištění spalin neuvedený pod čís|em 100909 o
12 o1 16 odpadní materiá| z otryskávání obsahující nebezpečné |átky N

12 01 17 odpadní materiá| z otryskáVání neuvedený pod čís|em 120116 o :

tyto odpady (sypké) za použití da|ších přísad budou využity na briketovací |ince na \^ýstupní produkt _ briketu

(peletu)

13 02 05 nech|orované minerální motorové, převodové a mazací o|eje N

13 02 06 syntetické motorové, převodovó a mazací oleje N

13 02 07 snadno bio|ogicky roz|ožitelné motorové, převodové a mazací oleje N

13 02 08 jiné motorové, převodové a mazací o|eje N

odpadní o|eje budou vyuŽiý v mísící části briketovací linky k ošetření sypkých magnezitových směsí

Udělení souh|asu je vázáno v sou|adu s 5 78 odst. 2 písm' c) zákona č. 185/2001 Sb., na následující

podmínky:

1. Souhlas se udě|uje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.1.2016.
2. |Yíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady bude prováděno pouze v rozsahu

stanoveném v provozním řádu zařízení.
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odůvodnění

Dne 28.12'2010 by|a na krajshý úřad doručena žádost žadate|e o udě|ení souh|asu k provozování zařízení
k vyuŽívání odpadů a s jeho provozním řádem pod|e s 14 odst' 1 zákona č. 185/2oo1 šb', u dne 24'I,2O77
byla doručena žádost o udělení souh|asu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady
pod|e 512 odst. 6 zákona č' 185/2001 Sb. Zařízeníje tvořeno ha|ou, k podé|ným obvodovrim stěnám ha|v
jsou přistavěny přístřešky určené ke sk|adování odpadů a ýrobků, v ha|e je umístěna briketovací |inka. ÚčeÉm
zařízení je zpracování' vybraných druhů odpadů s obsahem kovů, kategórie ostatní a nebezpečný odpad, na
brikety (pe|ety)' které budou dá|e využívány jako součást vsázky v hutním průmys|u. odpadní o|eje jsou
využívány k ošetření sypkých magnezitových směsí (náhrada nových o|ejů). Výs|ed;á směs'se používá jako
dusací hmota k opravám pecí V meta|urgickém průmys|u. Denně jsou na briketovací |ince Zpracovanv 4 tunV
sypkých odpadů a 1,6 tun o|ejů. Roční kapacita je 84O tun odpadů.

Pod|e ustanovení 512 odst. 6 zákona č' 185/2001 Sb.' je míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo
5 oštatními odpady přípustné ve ýimečných případech pouze na zák|adě souh|asu krajského úřadu, ktený
tento souh|as udě|í pouze tehdy. pokud míšením odpadů nedojde k ohrožení zdraví |idí nebo žÍvotního
prostředí' je v sou|adu nej|epšími dostupnými technikami a je prováděno v zařízení k využívání odpadů na
zák|adě souhIasu pod|e 5 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Míšením nebezpečných odpadů navzájem nebo
s ostatními odpady, uvedených ve ýrokové části b) rozhodnutí, nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního
prostředí, je V sou|adu s nej|epšími dostupnými technikami, neboť se jedná o materiá|ové využití kovonosných
odpadů, které vznik|y v hutním průmyslu, a v podobě briket (pe|et) jsou v hutním průmyslu opět Využity do
vsázky. Míšení je prováděno v zařízení, kterému je udě|en souh|as pod|e $ 14 odst. 1 zákona č. 185/2oo1 sb.,
jak je uvedeno ve výrokové části a) tohoto rozhodnutí. odpady vstupující do zařízení jsou evidovány
samostatně dIe jednot|ivých druhů a kategorií.

V závazném stanovisku Krajská hygienická stanice Moravskos|ezského kraje č. j' HPlF|ý|-3g7z/3.5/10 ze dne
20.72,2070 k provoznímu řádu zařízení pod|e 5 75 písm. d) zákona č. 185/2oo1 Sb., uvedla. že s provozním
řádem souh|así s tím, že u zpracovávaných odpadů _ vstupních surovin - označených ';ako nebezpěčné bude
dop|něn popis možných účinků na zdraví zaměstnanců v návaznosti na hodnocení zdravotního rizika dle 6 10
nařízení v|ády č' 36uzoo7 Sb., ktenim se stanoví podmínky ochrany zdraví |idí při práci, ve znění pozdě!ších
předpisů. Tato podmínka by|a sp|něna zapracováním požadovaných údajů do provozního řádu do kapitóv 9
Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí.

Souh|as k provozování zařízení k využívání odpadů a sjeho provozním řádem pod|e 5 14 odst. 1 zákona
č. 185/2001 sb., a souh|as k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady pod|e
5 12 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., by| udě|en na dobu určitou do 31. 1. 2OL6, což odpovídá
zavedené správní praxi krajského úřadu a vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí. Jedná se
o nak|ádání s odpady, kdy je žádoucí, aby souh|as byl udělen na dobu určitou, neboť ne1ňéně po této době je
Vhodné, aby by|o přezkoumáno, jak žadate| s odpady nak|ádá, přičemž se tak může siát v rámci budoucího
spráVního řízení.

Krajshý úřad Vycháze| při posuzování žádosti v řízení vedeném pod|e správního řádu mimo jiné z nás|edujících
Dodk|adů:
. ýpisu z obchodního rejstříku, Vedeného Krajshým soudem V ostravě oddíl c, Vložka 10329,. závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskos|ezského kraje č. j, HP lFq.3g7zl3 '5lro ze

dne 20'12.2010 k provoznímu řádu zařízení pod|e 5 7.5 písm. d) zákona č. 185/2oo1 sb.,- koIaudačního rozhodnutí čj' MěUTlI5702/2010/sŘaÚP/Ba ze dne 26.4.2010' wdaného Městským
úřadem Třinec, odborem stavebního řádu a územního p|ánování,. dok|adů na briketované výrobky _ ová|né brikety Fesi/ oválné brikeý FeMn, FeSiMn,- materiá|ouých |istů na žáruvzdornou opravárenskou hmotu JaMag 1 a JaMag 2'- bezpečnostního Iistu |átky _ syntetická struska Ve formě briket,

- závěru zjišťovacího řízení záměru ,,Zařízení na materiá|ové využití odpadů na výrobky pro hutní průmysl.',
Vydaného krajským úřadem čj' MsK 196648/2010 ze dne 26.11,2010.
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Krajslcý úřad v průběhu vedeného správního řízení posoudi| všechny před|ožené podklady, které

souvisi s činnostmi provozu zařízení k využivání odpadů a které byla správnímu úřadu v průběhu řízení
před|ožena. Na zák|adě uvedených skutečností sh|eda| krajský úřad podk|adolé materiály pro udě|ení souh|asu

za dostatečné a rozhod| tak, jak je ve ýrokové části uvedeno. Žádosti žadate|e bylo vyhověno

V D|ném řozsahu.

Jedno vyhotovení schva|ovaného provozního řádu je žadate|i zasí|áno současně s tímto rozhodnutím. Bude]i
o to požádán, může krajshý úřad po nabytí právní moci tohoto rozhodnutl keďm byl předmětný provozní řád

schvá|en, opatřit žadatelem znovu předložené vyhotovení provozního řádu do|ožkou osvědčujícíJeho schvá|ení.

Poučení

PÍoti tomuto rozhodnutí se |ze odvo|at k |V]inisterstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího

r.1-uiir.eno úřadu, a to ve |hůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ($ 83 odst' 1 správního řádu). V odvo|ání

se uvede, v ';akém rozsahu se rozhodnutí napadá a dá|e namítaný rozpor s právními předpisy nebo

nesorávnóst rozhodnutí nebo řízení. Podané odvo|ání má v souladu s 9 85 odst. 1 správního řádu odk|adný

účinek. odvo|ání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné'

Ing' Silvie Součková
vedoucí oddě|ení
odpadového hospodářswí

;/í./.úo*o,,^.,,,
,.. ij j.!' ] ::.:]řítomnosti zástoupena
. '.:,' ..l;n.,}ť.'dl Hel|emannÓvou

, , 
,;óicl', .;cpadového hospodářství

obdrží

Účastník řízení
JAP TRADING, s. r. o., Karpentn á L46,73g 94 Třinec (Včetně textu schva|ovaného provozního řádu)

Správní pop|atek za vydání rozhodnutí ve výši Kč 500,-- po|ožka č. 122 písm' b) sazebníku správních pop|atků

zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích' by| uhrazen d^e z4.7'zo7l' Správní pop|atek za vydání
rozhodnutí ve výši Kč 1000,_ po|ožka č. 122 písm. d) sazebníku správních pop|atků zákona č' 63412004 sb.'
o správních pop|atcích, by| uhrazen dne z4,|.z07l.
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