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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 30. 4. 2022 právnické osoby JM COMPANY 
Czech Republic s.r.o., IČO: 292 10 844, se sídlem Fügnerovo nábř. 520, 664 01 Bílovice nad Svitavou 
(dále 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: JM COMPANY Czech Republic s.r.o. 

se sídlem Fügnerovo nábř. 520, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

IČO: 292 10 844 

Název zařízení: Zařízení ke sběru a úpravě odpadu, provoz Rýmařov 

Identifikační číslo zařízení: CZT01154 

Adresa zařízení: 8. května 50, 795 01 Rýmařov 

Katastrální území: Rýmařov 

Parcelní číslo: 1855/4, 1855/7, 1853/5, 1853/4, 1853/1, 1853/3, 1854/1, 1854/3, 
1855/5, 1855/6 

Čj.: MSK  60746/2022 
- Sp. zn.: ŽPZ/10283/2022/Raf 
 249.1 V50   N 
Vyřizuje: Ing. David Rafaj 
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství 
Telefon: 595 622 297 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2022-06-15 

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 
Povolené 
způsoby 

nakládání 

Úprava odpadu 
před jeho využitím 
nebo odstraněním 

mechanické 
úpravy 

demontáž odpadu 3.1.0 R12a 

balení, paketace, dělení, lisování 
a neoddělené soustřeďování odpadu 

na základě povolení 
3.3.0 R12a 

třídění, dotřídění odpadu 3.4.0 R12d 

Sběr odpadu sběr 
odpadů, kromě vozidel s ukončenou 

životností a elektrozařízení podle zákona o 
výrobcích s ukončenou životností 

11.1.0 --- 

Skladování odpadu ostatních odpadů 12.1.0 R13a 

Přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí povolení provozu zařízení 
je provozní řád nazvaný „Zařízení ke sběru a úpravě odpadu, provoz Rýmařov“, zpracovaný v dubnu 
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. 
 

III. 

Podle § 30 odst. 3 zákona o odpadech se žadateli povoluje upuštění od odděleného soustřeďování 
odpadů v zařízení na dobu do 30. 5. 2027. 

Provozní řád v kapitole 2. Charakter a účel zařízení obsahuje složení jednotlivých směsí, včetně zařazení těchto 
směsí pod konkrétní katalogová čísla odpadů. 

Povolení je vázáno v souladu s § 22 odst. 4 zákona o odpadech na následující podmínky: 

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. Místa určená pro soustřeďování jednotlivých směsí odpadů, budou označeny kódem druhu odpadu, 
pod kterým bude konkrétní směs neodděleně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci 
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k odpadu, bude specifikováno složení směsi, a to včetně výčtu katalogových čísel, ze kterých je tvořena. 
Předání k dalšímu nakládání je možno pouze těm subjektům, které jsou oprávněny k přijetí všech odpadů, 
které tvoří danou směs. 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
- JM COMPANY Czech Republic s.r.o., IČO: 292 10 844, se sídlem Fügnerovo nábř. 520, 664 01 Bílovice 

nad Svitavou, zastoupen na základě plné moci ze dne 27. 4. 2022 podnikající fyzickou osobou Mgr. Lubomír 
Dozbaba, IČO: 680 34 709, se sídlem Alšova 759, 666 01, Tišnov  

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
- město Rýmařov, IČO: 002 96 317, se sídlem náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01 Rýmařov 
 

Odůvodnění 

Na základě žádosti žadatele doručené krajskému úřadu dne 30. 4. 2022 bylo zahájeno správní řízení ve věci 
vydání povolení provozu zařízení specifikovaného ve výrokové části rozhodnutí.  

Správní řízení bylo pro nedostatečné podklady přerušeno usnesením ze dne 23. 5. 2022, čj. MSK 68762/2022, 
a žadatel byl vyzván k doplnění podkladů výzvou z téhož dne, čj. MSK 70543/2022. Požadované podklady 
byly doplněny dne 2. 6. 2022. 

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) souhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě ze dne 26. 5. 2022, čj. KHSMS 252238/2022/BR/HP, 
e) rozhodnutí krajského úřadu vedeného pod čj. MSK 67519/2017 ze dne 6. 10. 2017, čj. MSK 114103/2017 

ze dne 6. 10. 2017 a čj. MSK 167825/2017 ze dne 15. 1. 2018, včetně spisových materiálů,  
f) dílčího kolaudačního rozhodnutí č. 80/99 vydaného městským úřadem Rýmařov, odbor: životní prostředí 

a výstavby, pod č. j. Výst.Šach.5687/330/99 ze dne 5. listopadu 1999,  
g) kolaudačního rozhodnutí čís. 25/94 vydaného městským úřadem Rýmařov, odbor: životní prostředí 

a výstavby, pod č. j. Výst.Žíd.1689/332/1/94 ze dne 20. července 1994, 
h) kolaudačního rozhodnutí č. 70/06 vydaného městským úřadem Rýmařov, odbor: stavební, 

pod č. j. OSU/VAL/5248/330/2004 ze dne 16. června 2006, 
i) sdělení ke změně využívání pozemků vydaného městským úřadem Rýmařov, odbor: stavební, 

pod č. j. MURY 47376/2007 ze dne 7. listopadu 2007, 
j) sdělení ke změně využívání pozemků vydaného městským úřadem Rýmařov, odbor: stavební, 

pod č. j. MURY 1249/2008 ze dne 9. ledna 2008, 
k) stanoviska dle § 125 odst. 2 stavebního zákona vydaného městským úřadem Rýmařov, odbor: stavební, 

pod č. j. MURY 29788/2008 ze dne 5. srpna 2008, 
l) smlouvy ze dne 1. srpna 2020 o nájmu nemovitých věcí – prostoru sloužícího k podnikání uzavřené 

mezi pronajímatelem JM CAPITAL Czech Republic a.s., IČO: 093 26 634 a žadatelem, 
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m) smlouvy o využití sběrného místa pro účely zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů 
uzavřené mezi REMA Systém, a.s. a žadatelem, ze dne dne 18. 11. 2020,  

n) plné moci udělené žadatelem jeho zplnomocněnému zástupci k zastupování žadatele v předmětném 
správním řízení. 

Jedná se o stacionární zařízení ke sběru a úpravě odpadů, kategorie ostatní odpad, převážně kovového 
charakteru, dále pak papíru a plastů. V zařízení probíhá úprava odpadů (hrubá demontáž, pálení, stříhání, 
řezání a lisování, granulování plastových odpadů, separace, párání a drcení kabelů). Zařízení slouží rovněž 
jako místo zpětného odběru elektrozařízení a baterií a akumulátorů.  

Zařízení tvoří pozemky, které jsou zařazeny jako zastavěna plocha (provozní budovy úpravy odpadu I, II, III), 
nádvoří a manipulační plochy. Zařízení je vybaveno mostovou váhou s váživostí do 60 t a elektronickou váhou 
s váživostí do 1,5 t. Celý areál zařízení je oplocen. Prostor zařízení je sledován kamerovým systémem. 
Mimo provozní dobu je sběrna řádně uzamčena. Celková kapacita zařízení je 9 550 tun odpadů za rok. 
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita je 100 tun za den. Maximální okamžitá kapacita je 2 500 tun. 
Provozní doba je pondělí až pátek 8:00 – 16:30 hodin (pro veřejnost), mimo svátky. Zařízení není provozováno 
v době mezi 22:00 – 6:00 hod. 

Identifikační číslo zařízení zůstává stejné, neboť se jedná o již provozované zařízení ve smyslu přechodného 
ustanovení § 153 odst. 2 zákona o odpadech.  

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, se postupuje podle přílohy č. 15 této vyhlášky. 

Předmětné povolení provozu zařízení se vydává na dobu neurčitou s ohledem na ustanovení § 22 odst. 1 
zákona o odpadech, vyjma činností, které jsou stanoveny výrokem III. tohoto rozhodnutí, a jsou omezeny 
do 30. 5. 2027 s ohledem na ustanovení uvedené v § 30 odst. 4 zákona o odpadech. Provozovatel 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 tohoto 
rozhodnutí. 

Podmínka č. 2 upřesňuje pravidla, která je potřeba dodržet při neodděleném soustřeďování odpadů, 
aby byl zachován přehled o všech odpadech vstupujících do zařízení, jejich původu a množství. Z hlediska 
zjištění, zda je provozovatel přebírajícího zařízení nebo obchodník s odpady oprávněn odpady přijmout, 
je nezbytné, aby disponoval dostatečným množstvím informací k vyhodnocení této skutečnosti. Krajský úřad 
zároveň, jako opatření k zamezení nepříznivých dopadů nakládání s odpady na životní prostředí, 
vyžaduje dodržení pravidla, že provozovatel takového zařízení nebo obchodník s odpady musí současně 
disponovat povolením na všechny druhy odpadů, které tvoří konkrétní odebíranou směs.  
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Závazným stanoviskem ze dne 26. 5. 2022, čj. KHSMS 252238/2022/BR/HP, 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 
město Rýmařov. Zahájení správního řízení bylo tomuto účastníku řízení oznámeno přípisem ze dne 6. 6. 2022, 
čj. MSK 77031/2022. 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. 

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 1 500 Kč dle položky č. 122 písm. b) a c) sazebníku – přílohy 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatelem uhrazen 
dne 7. 6. 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 
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Příloha 
Provozní řád zařízení podle výroku I. tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
Rozdělovník 

Účastníci řízení: 
 JM COMPANY Czech Republic s.r.o., prostřednictvím Mgr. Lubomír Dozbaba, Alšova 759, 666 01, Tišnov 
 město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01 Rýmařov 

 
Na vědomí (po nabytí právní moci): 
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava 


		2022-06-16T04:17:20+0000




