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Rozhodnutí
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 16.06.2021 právnické osoby Ridera Bohema a.s.,
IČO: 268 47 833, se sídlem 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále též „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:

Ridera Bohemia a.s.
se sídlem 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 268 47 833

Název zařízení:

Recyklační středisko Ostrava-Mariánské Hory

Identifikační číslo zařízení:

CZT00291

Adresa zařízení:

Švermova 171, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Katastrální území:

Mariánské Hory
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736/90, 736/94, 736/115, 1057

Povolené typy činností v zařízení vymezené podle Katalogu činností v příloze č. 2 zákona
o odpadech
Oblast nakládání
s odpady

Proces

Úprava odpadu
před jeho využitím

mechanické
úpravy

Využití odpadu
Sběr odpadů

materiálové
využití
a recyklace
sběr

Typ zařízení (název
technologie/činnosti)

Činnost

Povolený
způsob
nakládání

drcení odpadu

3.2.0

R12a

třídění, dotřídění odpadu

3.4.0

R12e

výroba recyklátu ze stavebních
a demoličních odpadů

5.10.2

R5d

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

11.1.0

Přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí povolení provozu zařízení je
provozní řád nazvaný „Provozní řád Ridera Bohemia a.s., Recyklační středisko Ostrava-Mariánské
Hory“, zpracovaný v listopadu 2021 (dále jen „provozní řád“).
Provozní řád v kapitole 2. Charakter a účel zařízení obsahuje přehled druhů odpadů, se kterými je v zařízení
možno nakládat.
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:


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.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Ridera Bohema a.s., IČO: 268 47 833, se sídlem 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
zastoupená na základě plné moci právnickou osobou EP – EnviProtect s.r.o., IČO: 278 43 238, se sídlem
Za Můstkem 168, Záblatí, 735 52 Bohumín
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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
Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava

Odůvodnění
Na základě žádosti žadatele doručené krajskému úřadu dne 16.06.2021 bylo zahájeno správní řízení ve věci
vydání povolení provozu zařízení určeného k nakládání s odpady.
Pro nedostatky v podané žádosti byl žadatel vyzván k jejich odstranění přípisem čj. MSK 85377/2021 ze dne
01.07.2021. Usnesením krajského úřadu čj. MSK 85385/2021 ze dne 01.07.2021 bylo řízení přerušeno do
31.10.2021. Dne 26.10.2021 byla krajskému úřadu doručena žádost žadatele o prodloužení lhůty k doplnění
podkladů. Usnesením čj. MSK 137429/2021 ze dne 05.11.2021 byla lhůta prodloužena do 30.11.2021. Žádost
byla doplněna dne 29.11.2021 a 10.12.2021.
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)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

žádosti žadatele, včetně jejího doplnění, a údajů v ní uvedených,
provozního řádu zařízení,
výpisu z obchodního rejstříku žadatele,
souhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
ze dne 10.11.2021, čj. KHSMS 112705/2021/OV/HP,
rozhodnutí č. 108/2011, o změně v užívání stavby, vydaného Statutárním městem Ostrava, Úřadem
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odborem výstavby, vodního hospodářství a zemědělství,
čj. VVHaZ/06195/11/Du ze dne 29.06.2011,
seznamu nemovitostí na listu vlastnictví č. 3318,
plné moci pro EP – EnviProtect s.r.o. k zastupování žadatele.

Jedná se o stacionární zařízení ke sběru, úpravě a využití odpadů charakteru stavebních sutí, formovacích směsí,
cihel, vyzdívek, zemin, strusek, štěrku ze železničního svršku, asfaltů, dřeva kategorie ostatní odpad. Zařízení
se nachází na pozemku parcelní číslo 736/90, 736/94, 736/115, 1057 vše v k. ú. Mariánské Hory, na ulici
Švermova 171, Ostrava – Mariánské Hory.
Zařízením je recyklační areál, tvořený plochou z betonových panelů tl. 15 cm a strojně mechanizačními
prostředky (třídiče, drtiče, kolové a pásové nakladače a manipulátory, elektrické pily, štěpkovač, pásový dozér,
rypadla). Dešťové vody z plochy jsou svedeny do nepropustné sedimentační jímky. Tato plocha se nachází uvnitř
zabezpečeného objektu zajištěného ostrahou. Vstup do areálu je pouze přes vstupní bránu.
Po vytvoření dostatečné zásoby odpadů jsou zpracovány na mobilním zařízení, které se skládá z drtiče, třídiče
a dopravních pásů. Z demolic získávána suť je nejprve hydraulickými kladivy zmenšována na velikost do
500 x 500 mm přijatelnou pro vložení do čelisťového drtiče. Před vstupem do drtiče jsou z odpadů vytříděny
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nežádoucí příměsi jako plasty, dřevo, kovy, sklo. Hmotnost odpadů se stanovuje na mostní váze umístěné
v areálu zařízení. Soustřeďování odpadů je prováděno na vymezených plochách odděleně. Výstupem ze zařízení
jsou stavební recykláty a upravené odpady.
Celková kapacita zařízení je 50 000 tun odpadů za rok. Roční zpracovatelská kapacita je 50 000 tun za rok.
Denní zpracovatelská kapacita je 1 000 tun. Okamžitá kapacita je 20 000 tun. Provozní doba zařízení je pondělí
až pátek 6:00 až 16:00, sobota 6:00 až 12:00. Zařízení nebude provozováno v době svátků.
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.
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 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,
proto byla stanovena podmínka ve výrokové části rozhodnutí.
Závazným stanoviskem čj. KHSMS 112705/2021/OV/HP ze dne 10.11.2021 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 Mariánské Hory a Hulváky. Zahájení správního řízení bylo tomuto účastníku řízení
oznámeno přípisem ze dne 15.12.2021, čj. MSK 155279/2021. 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 20.12.2021.
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
 Ridera Bohemia a.s. prostřednictvím EP – EnviProtect s.r.o., Za Můstkem 168, Záblatí, 735 52 Bohumín
 Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava
Na vědomí (po nabytí právní moci):
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava
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