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Výroková část 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
jako věcně a místně příslušný správní orgán vykonávající státní správu 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, § 21 odst. 2, § 126 písm. j) a § 152 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
(dále jen „zákon o odpadech“), ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o žádosti ze dne 07.06.2022 právnické osoby  
Rekultivace-Recyklace s.r.o., IČO: 285 86 832, se sídlem Jana Trčky 966, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad 
Ostravicí (dále též jen „žadatel“), o vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady 
podle § 21 odst. 2 a § 22 zákona o odpadech rozhodl takto: 

I. 

Podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech se žadateli povoluje provoz tohoto zařízení určeného 
pro nakládání s odpady: 

Provozovatel zařízení: Rekultivace-Recyklace s.r.o., se sídlem Jana Trčky 966, Frýdlant, 739 11 
Frýdlant nad Ostravicí 

IČO: 285 86 832 

Název zařízení: Zařízení ke sběru stavebních odpadů Ostrava-Hrušov 

Identifikační číslo zařízení: CZT01642 

Adresa zařízení: halda Heřmanice, 711 00 Ostrava-Hrušov 

Katastrální území: Hrušov 

Parcelní číslo: 1118/1 

Čj.: MSK  78666/2022 
Sp. zn.: ŽPZ/14004/2022/Kaf 
 249.1 V50 
Vyřizuje: Ing. Dagmar Kafková 
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství 
Telefon: 595 622 565 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 03.08.2022 

Rozhodnutí 
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Povolené typy činností v zařízení vymezené podle Katalogu činností v příloze č. 2 zákona 
o odpadech 

Oblast 
nakládání s 

odpady 

Proces 
Typ zařízení  

(název technologie/činnosti) 
Činnost 

Povolený 
způsob 

nakládání 

Sběr odpadů sběr 

odpadů, kromě vozidel s ukončenou 
životností a elektrozařízení podle 
zákona o výrobcích s ukončenou 

životnost 

11.1.0 --- 

 

Přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí povolení provozu zařízení 
je provozní řád nazvaný „Provozní řád, Zařízení ke sběru stavebních odpadů Ostrava-Hrušov“, 
zpracovaný v květnu 2022 (dále jen „provozní řád“). 

Provozní řád v kapitole 2. Charakter a účel zařízení obsahuje přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno. 

II. 

Podle § 22 odst. 1 zákona o odpadech se toto povolení provozu zařízení vydává na dobu 
neurčitou. 
 
Povolení je vázáno v souladu s § 22 odst. 4 zákona o odpadech na následující podmínku: 

1. Provozovatel zařízení je povinen provést revizi povolení provozu zařízení, včetně provozního řádu, 
z hlediska jeho aktuálnosti a úplnosti, a předložit krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení 
provozu zařízení ke schválení, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení, jeho 
poslední změny nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi. 

2. Provozovatel zařízení smí provádět sběr odpadů pouze v zařízení ke sběru odpadů, které se nachází na 
pozemku určeném k tomuto účelu platným územním rozhodnutím. 

 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
- Rekultivace-Recyklace s.r.o., IČO: 285 86 832, se sídlem Jana Trčky 966, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad 

Ostravicí zastoupená Ing. Beatou Pulcer, IČO: 091 56 836, se sídlem Přívozská 1676/31, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava    

 
Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
- statutární město Ostrava, IČO: 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, městský 

obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Ostrava  
  
 
Odůvodnění 

Na základě žádosti žadatele doručené krajskému úřadu dne 07.06.2022 bylo zahájeno správní řízení ve věci 
vydání povolení provozu zařízení určeného k nakládání s odpady. Žádost byla doplněna dne 14.07.2022. 
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Podle § 21 odst. 2 věty první zákona o odpadech „zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo 
odstranění odpadu smí být provozováno pouze na základě povolení provozu zařízení vydaného krajským 
úřadem“. 

Krajský úřad vycházel při posuzování předmětné žádosti zejména z následujících podkladů: 

a) žádosti žadatele, včetně jejího doplnění, 
b) provozního řádu zařízení, 
c) výpisu z obchodního rejstříku žadatele, 
d) územního rozhodnutí č. 138/R/2018 o změně využití území pro účel: „Sběrný dvůr stavebních odpadů“, 

vydaného Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, odborem územního 
plánování a stavebního řádu, pod čj. SLE/16928/18/ÚPaSŘ/Hol dne 20.06.2018, 

e) rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením, kterým se stanovuje nový termín pro dokončení 
stavby do 31.12.2025, vydaného Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Slezská 
Ostrava, odborem územního plánování a stavebního řádu, pod čj. SLE/09525/20/ÚPaSŘ/kal dne 
03.03.2020, 

f) souhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě ze dne 03.06.2022, čj. KHSMS 253717/2022/OV/HP, 

g) nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem ASPET-INVEST s.r.o. a žadatelem dne 01.10.2015,  
a prohlášení žadatele ze dne 26.02.2020 o využití možnosti prodloužení nájemního vztahu do 31.12.2025, 

h) plné moci pro Ing. Beatu Pulcer k zastupování žadatele ze dne 04.05.2022. 
 
 
Zařízení se nachází na pozemku parcelní číslo 1118/1 v k. ú. Hrušov, v části průmyslového areálu halda 
Heřmanice, v Ostravě-Hrušově. Jedná se o stávající zařízení. 
 
Zařízením je venkovní manipulační plocha zpevněná inertními materiály typu kamenivo a hlušina o rozloze 
4 868 m2. Zařízení je určeno ke sběru stavebních odpadů typu beton, cihly, keramika, vybourané asfaltové kry, 
zemina, štěrk ze železničního svršku vhodné k předání do zařízení k jejich následné recyklaci. Na ploše 
provozovatel zařízení provede pouze předběžné vytřídění nežádoucích příměsí typu papír, plast, dřevo, železo. 
Vážení je prováděno na kolovém nakladači, který je vybaven váhou. Drcení ani třídění odpadů na frakce 
v zařízení nebude prováděno. Pro zajištění snížení prašnosti je používán v zařízení kropicí vůz. Sběr je prováděn 
pondělí až pátek 6–18 hodin, mimo svátky. Roční kapacita činí 80 000 tun. Maximální okamžitá kapacita je 
5 000 tun.  
 
Toto povolení se, ve smyslu § 22 odst. 1 zákona o odpadech, vztahuje pouze na činnosti vymezené 
ve výroku I. tohoto rozhodnutí, a to v souladu se žádostí žadatele. Žadatel je právnickou osobou se sídlem 
na území České republiky, a proto splňuje také předpoklad podle § 21 odst. 1 zákona o odpadech pro možnost 
provozovat zařízení určené pro nakládání s odpady.  
 
Identifikační číslo zařízení zůstává stejné, neboť se jedná o již provozované zařízení ve smyslu přechodného 
ustanovení § 153 odst. 2 zákona o odpadech. 
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Podle § 95 odst. 1 zákona o odpadech, je žadatel povinen ohlásit zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení 
činnosti. Ke splnění této povinnosti ve smyslu 28 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů, se postupuje podle přílohy č. 15 předmětné vyhlášky. 
 
Předmětné povolení provozu zařízení se vydává na dobu neurčitou s ohledem na ustanovení § 22 odst. 1 
zákona o odpadech. Provozovatel zařízení, s výjimkou provozovatele mobilního zařízení, je povinen podle § 23 
odst. 1 zákona o odpadech provést revizi povolení provozu zařízení, včetně provozního řádu, z hlediska jeho 
aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení provozu zařízení (dále jen 
„zpráva o revizi“) ke schválení, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení, jeho 
poslední změny nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi. V případě, že zprávu ve stanovené lhůtě 
krajskému úřadu nepředloží, povolení provozu zařízení uplynutím této lhůty zaniká. Pokud provozovatel zařízení 
shledá, že je nezbytné provést změnu povolení provozu zařízení, požádá společně s předložením zprávy o revizi 
o změnu povolení provozu zařízení a v případě potřeby předloží návrh upraveného provozního řádu. Provedení 
revize je nezbytné z pohledu vyhodnocení možných dlouhodobých vlivů provozu zařízení na životní prostředí  
a zdraví lidí, z tohoto důvodu byla stanovena podmínka č. 1 ve výrokové části rozhodnutí. 
 
Zařízení bylo povoleno územním rozhodnutím č. 138/R/2018 o změně využití území pro účel: „Sběrný dvůr 
stavebních odpadů“, vydaným Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, 
odborem územního plánování a stavebního řádu, pod čj. SLE/16928/18/ÚPaSŘ/Hol dne 20.06.2018. Vzhledem 
k tomu, že rozhodnutím čj. SLE/09525/20/ÚPaSŘ/kal ze dne 03.03.2020, o povolení změny stavby před 
dokončením, vydaným Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, odborem 
územního plánování a stavebního řádu, je stanoven termín pro dokončení stavby do 31.12.2025, byla 
stanovena podmínka č. 2: „Provozovatel zařízení smí provádět sběr odpadů pouze v zařízení ke sběru odpadů, 
které se nachází na pozemku určeném k tomuto účelu platným územním rozhodnutím.“ Podle § 32 odst. 1 
písm. a) zákona o odpadech provozovatel zařízení smí provádět sběr odpadů pouze v zařízení ke sběru odpadu, 
které se nachází na pozemku určeném k tomuto účelu územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo 
ve stavbě určené k tomuto účelu využití kolaudačním rozhodnutím, oznámením o užívání nebo kolaudačním 
souhlasem nebo povolením stavby, není-li vyžadována kolaudace podle stavebního zákona. Zařízení tedy může 
být užíváno k nakládání s odpady pouze, pokud je jeho určení v souladu se stavebním zákonem. Pokud bude 
provoz zařízení ukončen, bude provozovatel postupovat v souladu s provozním řádem s kapitolou 8. Opatření 
bodem D) Opatření po ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady. 
 
Závazným stanoviskem čj. KHSMS 253717/2022/OV/HP ze dne 03.06.2022 souhlasila Krajská hygienická 
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s vydáním povolení provozu zařízení.  
 
Podle § 22 odst. 2 zákona o odpadech je účastníkem řízení o vydání povolení provozu zařízení též obec, 
na jejímž území má být zařízení podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech provozováno. V předmětné věci je to 
statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava. Zahájení správního řízení bylo tomuto účastníku 
řízení oznámeno přípisem ze dne 15.07.2022, čj. MSK 97262/2022. Ve smyslu § 36 správního řádu byla 
účastníkům řízení dána možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí 
k jeho podkladům.  
 
Provozní řád zařízení je účastníkům řízení zasílán současně s tímto rozhodnutím, neboť je přílohou výrokové 
části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí tohoto povolení provozu zařízení v souladu s § 22 odst. 1 zákona 
o odpadech. Údaje uvedené v bodě 1 přílohy č. 3 zákona o odpadech jsou ve smyslu ustanovení bodu 8 téže 
přílohy uvedeny v provozním řádu zařízení. 
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Krajský úřad posoudil předmětnou žádost žadatele, přičemž shledal, že ji lze plně vyhovět. Žádost měla 
obsahové náležitosti podle přílohy č. 3 zákona o odpadech. U žadatele nebylo zjištěno omezení pro vydání 
povolení ve smyslu ustanovení § 27 zákona o odpadech, přičemž krajský úřad vycházel z veřejně dostupných 
informací z obchodního rejstříku. 
 
Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve výši 500 Kč dle položky č. 122 písm. b) sazebníku – přílohy zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatelem uhrazen dne 02.08.2022. 
 
S ohledem na vše uvedené krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 
 
Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Odvolání se podává 
k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 
správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 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. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet 
stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. Včas podané a přípustné odvolání 
proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
Ing. Michal Rásocha 
vedoucí oddělení 
odpadového hospodářství 
 
 
 
Příloha 
Provozní řád zařízení podle výroku I. tohoto rozhodnutí 
 
 
Rozdělovník 
Účastníci řízení do datové schránky 
- Rekultivace-Recyklace s.r.o., prostřednictvím Ing. Beata Pulcer, Přívozská 1676/31, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava 
- Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Ostrava 
Na vědomí (po nabytí právní moci): 
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Provozní řád  
  

Zařízení  ke sběru stavebních odpadů Ostrava - 
Hrušov 

 
 

Rekultivace  - Recyklace s.r.o. 
 
 

CZT01642 
 
 
 

 
 

Zpracovala:  Ing. Beata Pulcer 
email: beatapulcer@gmail.com 
tel.: 724 822 538 

 

                                             
 
 

květen  2022 
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PŘÍLOHA Č. 1 – INFORMAČNÍ TABULA ZAŘÍZENÍ 
PPří 
 

1. Název zařízení :  Zařízení  ke sběru  stavebních odpadů Ostrava - Hrušov 
 

2. Identifikační číslo zařízení : CZT01642 
 

3. Druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které 
mohou být v zařízení sbírány nebo vykupovány:  
 

 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly  

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků   
neuvedené pod číslem 17 01 06                

17 02 01 Dřevo 

17 03 02* Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

 
 
Pozn. * pouze asfaltová směs zařazená na základě rozborů do kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2, 
tzn. jejichž obsah PAU je do 25 mg/kg, dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 

 
4. Obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li provozovatel právnickou 

osobou:  
       
           Obchodní firma : Recyklace  - Rekultivace s.r.o.  

Sídlo   :           Jana Trčky 966, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
IČO   : 285 86 832 
Statutární zástupce : Pavel Skulina 
Telefon            : 608 736 356 

 
 
5. Provozní doba zařízení:  Pondělí – pátek  6:00 – 18:00 (mimo svátky) 
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