KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Č. j.:
JMK 170843/2020

Sp. zn.:
S-JMK 140766/2020 OŽP/Mak

Vyřizuje/linka
Ing. Macháčková/2620

Brno
15.12.2020

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí se sídlem v Brně, Žerotínovo
nám. 3, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 29 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 78 odst. 2 písm. a) zák. č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“), dle ust. §§ 67 - 75 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)
I.
uděluje souhlas
dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a dle ust. § 3 písm. b) Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
společnosti:
se sídlem:
IČO:

Moravská fekální a kanální s.r.o.
Brněnská 991, 664 42 Modřice
283 40 621

k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů na území Jihomoravského kraje
pro mobilní prostředky:
Typ prostředku

Druh prostředku

RZ

MERCEDES-BENZ
MAN
TATRA
AVIA
MERCEDES-BENZ
TATRA
TATRA

NA
vozidlo zvláštního určení
speciální automobil cisternový
NA – speciální nosič kontejnerů
NA – nosič kontejnerů
NA – sklápěcí
speciální automobil cisternový

1BI 0301
2BD 9259
7B9 6896
5B7 8047
4B7 9337
4B6 6541
9B4 9917

dále jen „zařízení“

a s provozním řádem tohoto zařízení: „Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu
odpadů na území Jihomoravského kraje“, vypracoval Miroslav Kozel,
za podmínky:
V provozním řádu zařízení lze bez souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí měnit pouze údaje dle bodu č. 5.1 (a to jen: významná telefonní čísla,
údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů) přílohy č. 1 vyhlášky.
II.
Souhlas je udělen na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2025.

Odůvodnění:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“ nebo
„správní orgán“) obdržel dne 08.10.2020 žádost společnosti Moravská fekální a kanální s.r.o.,
se sídlem Brněnská 991, 664 42 Modřice, IČO: 283 40 621 (dále jen „žadatel“), o udělení
souhlasu k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů na území
Jihomoravského kraje a s provozním řádem tohoto zařízení – „Provozní řád mobilního zařízení
ke sběru a výkupu odpadů na území Jihomoravského kraje“, vypracoval Miroslav Kozel.
Zařízení je v systému ISOH evidováno pod IČZ: CZB00868.
Zařízení je současné době provozováno na základě rozhodnutí zdejšího správního orgánu
pod č. j.: JMK 95403/2015 (Sp. zn.: S-JMK 87827/2015 OŽP/Mel) ze dne 27.07.2015, ve znění
rozhodnutí o prodloužení doby jeho platnosti dle § 101 správního řádu pod č. j.:
JMK 117923/2020 (Sp. zn.: S-JMK 117064/2020 OŽP/Raš) ze dne 24.08.2020, a to
do 31.12.2020. Žádost byla podána v souvislosti s blížícím se koncem platnosti shora
uvedeného rozhodnutí a s deklarovanou částečnou obměnou vozového parku.
Dnem doručení žádosti ke krajskému úřadu bylo zahájeno správní řízení ve věci.
K žádosti byly doloženy následující dokumenty:
- návrh provozního řádu mobilního zařízení v listinné podobě,
- kopie části osvědčení o registraci vozidla (8 x kopie části technického průkazu),
- seznam smluvních partnerů pro využití a zneškodnění odpadů,
- souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně v provoznímu řádu zařízení, č. j.: KHSJM 51252/2020/BM/HP (Sp. zn.:
S-KHSJM 47735/2020) ze dne 09.09.2020.
Krajský úřad doplnil spis o následující dokumenty:
- výpis z obchodního rejstříku žadatele,
- výpis z živnostenského rejstříku žadatele.
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Po posouzení žádosti krajský úřad konstatoval, že žádost vykazovala některé formální a věcné
nedostatky, proto bylo správní řízení přerušeno usnesením o přerušení řízení
č. j. JMK 145955/2020 ze dne 21.10.2020 a žadatel byl vyzván k odstranění nedostatků podání.
Lhůta pro doplnění žádosti byla stanovena do 31.12.2020.
Krajský úřad obdržel ve dnech 30.11. a 02.12.2020 od žadatele následující podklady:
- upravený návrh provozního řádu zařízení v listinné i elektronické podobě,
- kompletní kopie osvědčení o registraci vozidla (7 x kopie technického průkazu),
- 2 x smlouva o nájmu vozidel mezi společnostmi Moravská fekální a kanální s.r.o. a
MFK-Real, s.r.o.,
- doklady o odborné způsobilosti odpadového hospodáře pana Ing. Miroslava Kozla.
Tímto byly nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny.
Na základě doložených technických průkazů pak správní orgán stanovil další účastníky řízení
v souladu s ust. § 27 odst. 2 správního řádu, jimž jsou kromě žadatele i společnosti:
- D.S. Leasing, a.s., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 489 09 238,
jakožto vlastník vozidel RZ: 2BD 9259, 2BI 0301 (provozovatelem je žadatel),
- MFK-Real, s.r.o., se sídlem Brněnská 991, 664 42 Modřice, IČO: 292 85 631, jakožto
vlastník vozidel RZ: 7B9 6896, 5B7 8047, 4B7 9337, 4B6 6541, 9B4 9917.
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu byli účastníci řízení před vydáním rozhodnutí
seznámeni s podklady spisové dokumentace dopisem č. j.: JMK 165719/2020 ze dne
03.12.2020. K dnešnímu dni se žádný z účastníků k podkladům rozhodnutí nevyjádřil, krajský
úřad má tedy za to, že s vydáním souhlasu k provozu předmětného zařízení není ze strany
účastníků v dané chvíli námitek.
Jedná se o mobilní zařízení určené ke sběru a výkupu odpadů na území Jihomoravského kraje
skládající se ze sedmi silničních motorových vozidel, jež jsou uvedena ve výroku I. tohoto
rozhodnutí a jsou součástí schváleného provozního řádu zařízení.
Do zařízení budou přijímány odpady kategorie „O“ (ostatní) a kategorie „N“ (nebezpečné).
S odvoláním se na ust. § 39 odst. 12 zákona o odpadech, je žadatel povinen používat při všech
evidenčních a ohlašovacích úkonech týkajících se nakládání s odpady již dříve přidělené
IČZ: CZB00868.
S ohledem na platnost stávajícího souhlasu a kontrolu plnění Plánu odpadového hospodářství
Jihomoravského kraje udělil krajský úřad souhlas na dobu určitou od 01.01.2021
do 31.12.2025, tedy na 5 let.
V podmínce rozhodnutí krajský úřad stanovil, že bez jeho souhlasu lze měnit pouze
vyjmenované údaje provozního řádu zařízení, a to s ohledem na nutnost provádět průběžnou
aktualizaci těchto údajů a tuto aktualizaci zjednodušit.
V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, splnil žadatel poplatkovou
povinnost dle položky 122b sazebníku tohoto zákona ve výši 500 Kč (uhrazeno převodem dne
09.11.2020, variabilní symbol: 6136141830).
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Správní orgán žadatele upozorňuje, že shora uvedené stanovisko Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje je pro něj závazné.
Krajský úřad dále upozorňuje na zákonný zákaz předávání odpadů mezi dvěma mobilními
zařízeními ke sběru a/nebo výkupu odpadů. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne
12.12.2017 k této věci stanovisko, které zveřejnilo na svých webových stránkách. Stanovisko
uvádí, že „Předávání odpadu mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů neumožňuje definice
sběru odpadů vymezená v § 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), která zní: „sběrem odpadů - soustřeďování
odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných osob
včetně jejich předběžného třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy
do zařízení na zpracování odpadu.“ Tento text odpovídá definici sběru v čl. 3 odst. 10 směrnice
2008/98/ES o odpadech (dále jen „směrnice“), která zní: „sběrem“ shromažďování odpadu,
včetně předběžného třídění a předběžného skladování odpadu pro účely přepravy do zařízení
na zpracování odpadu“. Přičemž zpracováním je myšleno odstranění nebo využití odpadu
v souladu s čl. 3 odst. 14 směrnice. Z výše uvedených definic vyplývá, že ze zařízení ke sběru
odpadů může být odpad předáván pouze do zařízení k využití nebo odstranění odpadů. Toto
omezení nedopadá na předání odpadu z mobilního zařízení ke sběru odpadů do stacionárního
zařízení ke sběru odpadů, protože v stacionárních zařízeních ke sběru odpadů a jejich
provozních řádech, se vždy předpokládá přechodné skladování odpadu, které je možné
v souladu se směrnicí a zákonem o odpadech, považovat za využití nebo odstranění odpadů.
To v případě mobilních zařízení ke sběru odpadů nepřichází v úvahu.“ Ministerstvo životního
prostředí v dalším textu sdělení označuje takové předávání odpadů mezi mobilními zařízeními
za nedovolené a uvádí příslušnou sankci dle zákona o odpadech. Dále ministerstvo uvádí, že
nový systém elektronické přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) nebude s ohledem na toto
omezení ohlášení takového předání odpadů vůbec umožňovat.
Z výše uvedeného sdělení a v něm uvedených ustanovení zákona o odpadech vyplývá, že
pokud je účelem sběru odpadů jako činnosti zákonem definované „soustřeďování odpadů
od jiných osob za účelem jejich přepravy do zařízení ke zpracování odpadu“, není provozovatel
mobilního zařízení ke sběru odpadů oprávněn přijaté odpady v tomto zařízení soustřeďovat za
účelem jiným. Z tohoto zařízení tak nelze předat odpady do jiného mobilního zařízení ke sběru
odpadů. Obdobně není dle názoru krajského úřadu možné do tohoto zařízení odpady z jiného
mobilního zařízení ke sběru odpadů převzít. Výše uvedená omezení se z povahy věci vztahují
i na případy, kdy by odpady byly předávány včetně vozidla (např. pokud je vozidlo
provozováno na základě dvou souhlasů k provozování zařízení udělených dvěma
provozovatelům). Zařízením ke sběru odpadů se zde rozumí rovněž zařízení ke sběru a/nebo
výkupu odpadů, neboť výkup odpadů je dle § 4 odst. 1) písm. o) zákona o odpadech definován
jako sběr, při kterém jsou odpady kupovány za sjednanou cenu.
Krajský úřad prověřil předložené podklady a shledal, že nakládání s odpady ve smyslu
provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů je v souladu s právními předpisy
stanovenými na úseku odpadového hospodářství, proto správní orgán rozhodl tak, jak je
ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání
k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (ust. § 81 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád).
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a
jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. Mojmír Pehal, v. r.
vedoucí odboru
Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Macháčková
Příloha:
- „Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů na území Jihomoravského
kraje“, vypracoval Miroslav Kozel
Rozdělovník:
obdrží do vlastních rukou s přílohou
- Moravská fekální a kanální s.r.o., Brněnská 991, 664 42 Modřice
- D.S. Leasing, a.s., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýřice (do DS)
- MFK-Real, s.r.o., Brněnská 991, 664 42 Modřice (do DS)
obdrží na vědomí bez přílohy
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
(do DS)
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