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Čj.:
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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 2. 2. 2021 právnické osoby EDEN TRADE
CZ, s.r.o., IČO 253 96 145, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Mírová 98/18, PSČ 703 00 (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:

EDEN TRADE CZ, s.r.o., IČO 253 96 145,
se sídlem Ostrava – Vítkovice, Mírová 98/18, PSČ 703 00

Název zařízení:

Mobilní sběr odpadů EDEN TRADE CZ, s.r.o.

Identifikační číslo zařízení:

CZT01593
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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 životností

11.1.0

---

Přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí povolení provozu zařízení
je provozní řád nazvaný „Provozní řád mobilního zařízení ke sběru odpadů, Název provozovny:
Mobilní sběr odpadů EDEN TRADE CZ, s.r.o.“, zpracovaný v 4/2021, (dále jen „provozní řád“).
Zařízením jsou nákladní a přípojná vozidla specifikovaná v příloze č. 2 provozního řádu.
Provozní řád v kapitole 2.2 obsahuje konkrétní druhy odpadů, se kterými je v zařízení možno nakládat.
II.
Podle § 22 odst. 1 zákona o odpadech se toto povolení provozu zařízení vydává na dobu určitou,
a to do 31. 3. 2027.

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


Provozovatel zařízení je povinen do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti prováděcí vyhlášky k zákonu
o odpadech předložit krajskému úřadu aktualizovaný provozní řád a požádat o změnu povolení provozu.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
‒ EDEN TRADE CZ, s.r.o., IČO 253 96 145, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Mírová 98/18, PSČ 703 00,
zastoupený na základě plné moci ze dne 13. 6. 2017 právnickou osobou EKOLPOR - Ing. Roman Holý,
s.r.o, IČO 022 72 075, se sídlem Krasnoarmejců 2092/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Odůvodnění
Na základě žádosti žadatele doručené krajskému úřadu dne 2. 2. 2021 bylo zahájeno správní řízení ve věci
vydání povolení provozu zařízení určeného ke sběru odpadů.
Správní
řízení
bylo
pro nedostatečné
podklady
přerušeno
usnesením
ze dne
22. 2. 2021,
č. j. MSK 26150/2021, a žadatel byl vyzván k doplnění podkladů výzvou z téhož dne, č. j. MSK 26148/2021.
Žadatel doplnil požadované podklady dne 24. 2. a 4. 4. 2021.
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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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

žádosti žadatele, včetně jejího doplnění ze dne 24. 2. a 4. 4. 2021, a údaje v ní uvedené,
provozního řádu zařízení,
výpisu z obchodního rejstříku žadatele,
údajů z veřejné části Živnostenského rejstříku žadatele,
souhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě ze dne 23. 2. 2021, č. j. KHSMS 7732/2021/OV/HP,
technických průkazů vozidel,
smluv o nájmu vozidel,
plné moci k zastupování žadatele.

Jedná se o stávající mobilní zařízení pod původním názvem „Mobilní sběr a výkup odpadů EDEN TRADE CZ,
s.r.o.“ Předmětem činnosti je sběr odpadu kategorie ostatní odpad a nebezpečný odpad od původců odpadu
(právnických osoba a podnikajících fyzických osob) a jeho předání do zařízení ke zpracování odpadu,
s výjimkou mobilního zařízení. Mobilním zařízením jsou nákladní a přípojná vozidla, která jsou specifikována
v příloze č. 2 provozním řádu. Celková maximální kapacita zařízení je 500 000 tun za rok odpadu, okamžitá
maximální kapacita zařízení je dána hodnotami v technických průkazech vozidel. Odpad je zvážen při převzetí
odpadu do zařízení, tj. na mobilní váze, která je součástí mobilního zařízení, nebo u původce odpadu,
od něhož je odpad přebírán a disponuje certifikovanou váhou. Provozní doba zařízení je stanovena na pondělí –
neděle 6:00 – 18:00 hodin, mimo svátky.
Toto povolení se 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 mimo
jiné 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. Z důvodu, že nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady je v legislativním procesu, využije
se pro splnění této povinnosti, s odkazem na metodický pokyn MŽP, prozatímní formulář pro ohlášení,
zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí. Zahájení a obnovení činnosti se
ohlašuje předem.
Předmětné povolení provozu zařízení se vydává na dobu určitou s ohledem na ustanovení § 26 odst. 2 zákona
o odpadech. Podle tohoto ustanovení se povolení provozu mobilního zařízení „vydává na dobu určitou, nejdéle

na dobu 6 let. Pokud provozovatel mobilního zařízení požádá o prodloužení nejpozději 6 měsíců před
uplynutím doby, na niž bylo povolení vydáno, povolení nezaniká, dokud nebude o žádosti pravomocně
rozhodnuto.“
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Jelikož v době vydání předmětného povolení k nakládání s odpady nebyla Ministerstvem životního prostředí
vydána prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech, a tedy provoz zařízení vychází přiměřeně z již zákonem
o odpadech zrušené legislativy, byla stanovena podmínka tohoto rozhodnutí. Pokud by nebyl provozní řád
aktualizován podle nové prováděcí vyhlášky, nemohl by provoz takového zařízení dostatečně zajistit ochranu
životního prostředí nebo zdraví lidí.
Závazným stanoviskem ze dne 23. 2. 2021, č. j. KHSMS 7732/2021/OV/HP, souhlasila Krajská hygienická
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s vydáním povolení provozu zařízení.
Provozní řád zařízení je žadateli zasílán současně s tímto rozhodnutím, neboť je přílohou výrokové části tohoto
rozhodnutí a nedílnou součástí tohoto povolení provozu zařízení. Údaje uvedené v bodě jedna 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.
Přípisem č. j. MSK 51127/2021 ze dne 20. 4. 2021 byl žadatel vyzván k zaplacení správního poplatku 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. Správní poplatek byl žadatelem uhrazen dne 27. 4. 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
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Příloha
Provozní řád zařízení podle výroku I. tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník
1.

Účastníci řízení:
 EDEN TRADE CZ, s.r.o., prostřednictvím EKOLPOR - Ing. Roman Holý, s.r.o, Krasnoarmejců 2092/5,
Zábřeh, 700 30 Ostrava

2.

Na vědomí (po nabytí právní moci):
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
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Čj.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

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 26. 5. 2021 právnické osoby
EDEN TRADE CZ, s.r.o., IČO 253 96 145, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Mírová 98/18, PSČ 703 00 (dále též
jen „žadatel“), o změnu povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, vydaného
krajským úřadem podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech rozhodnutím pod č. j. MSK 17566/2021
ze dne 3. 5. 2021, (dále též jen „měněné rozhodnutí“), rozhodl podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona
o odpadech takto:
Výrok I. měněného rozhodnutí nově zní:
Podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech se žadateli povoluje provoz tohoto zařízení určeného
pro nakládání s odpady:
Provozovatel zařízení:

EDEN TRADE CZ, s.r.o., IČO 253 96 145,
se sídlem Ostrava – Vítkovice, Mírová 98/18, PSČ 703 00

Název zařízení:

Mobilní sběr odpadů EDEN TRADE CZ, s.r.o.

Identifikační číslo zařízení:

CZT01593

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

11.1.0

---

Přílohou výrokové části rozhodnutí č. j. MSK 17566/2021 ze dne 3. 5. 2021 a nedílnou součástí
povolení provozu zařízení je provozní řád nazvaný „Provozní řád mobilního zařízení ke sběru
odpadů, Název provozovny: Mobilní sběr odpadů EDEN TRADE CZ, s.r.o.“, zpracovaný v 4/2021,
(dále jen „provozní řád“), doplněný o „Dodatek č. 1 provozního řádu mobilního zařízení ke sběru
odpadů, Název provozovny: Mobilní sběr odpadů EDEN TRADE CZ, s.r.o.“, zpracovaný v květnu 2021,
který je nedílnou přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí č. j. MSK 68553/2021 ze dne 27. 7. 2021, (dále
jen „dodatek č. 1 provozního řádu“).
Zařízením jsou nákladní a přípojná vozidla specifikovaná v příloze č. 2 provozního řádu.
Dodatek č. 1 provozního řádu v kapitole 2.2 obsahuje konkrétní druhy odpadů, se kterými je v zařízení možno
nakládat.
Výrok II. výrokové části rozhodnutí č. j. MSK 17566/2021 ze dne 3. 5. 2021 zůstává beze změny.
Podmínka, na kterou je vázáno v souladu s § 22 odst. 4 zákona o odpadech povolení provozu
nově zní:
‒ Provozovatel zařízení je povinen do 6 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky č. 273/2021 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, předložit krajskému úřadu aktualizovaný provozní řád zařízení
a požádat o změnu povolení provozu.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
‒ EDEN TRADE CZ, s.r.o., IČO 253 96 145, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Mírová 98/18, PSČ 703 00,
zastoupený na základě plné moci ze dne 13. 6. 2017 právnickou osobou EKOLPOR - Ing. Roman Holý,
s.r.o, IČO 022 72 075, se sídlem Krasnoarmejců 2092/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava.

Odůvodnění
Na základě žádosti žadatele doručené krajskému úřadu dne 26. 5. 2021 a doplněné dne 10. 6. 2021 bylo
zahájeno správní řízení ve věci změny povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, vydaného
krajským úřadem podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech rozhodnutím pod č. j. MSK 17566/2021
ze dne 3. 5. 2021.
Žádost je podávána z důvodu, že žadatel požádal o rozšíření seznamu sbíraných odpadů, které může
přijímat do mobilního zařízení, přičemž aktualizovaný seznam odpadů je zapracován v dodatku č. 1
provozního řádu.
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Podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech platí, že „krajský úřad zruší nebo změní povolení provozu
zařízení, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení“.
V návaznosti na § 25 odst. 6 zákona o odpadech se krajský úřad obrátil písemností č. j. MSK 74769/2021
ze dne 12. 6. 2021 na příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, kterým je Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, s žádostí o vyhodnocení, zda žádaná změna má dopady
na zdraví lidí, a ke zhodnocení případných zdravotních rizik. Přílohou tohoto vyžádání byl provozní řád
včetně dodatku č. 1 provozního řádu. Současně v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu
následně přerušil řízení usnesením č. j. MSK 74864/2021 ze dne 14. 6. 2021, do doby než obdrží od orgánu
veřejného zdraví závazné stanovisko. Dne 12. 7. 2021 obdržel krajský úřad souhlasné závazné stanovisko
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č. j. KHSMS 46765/2021/OV/HP
ze dne 7. 7. 2021, podle § 133 písm. b) zákona o odpadech, čímž došlo k pokračování správního řízení.
Krajský úřad vycházel při posuzování předmětné žádosti zejména z následujících podkladů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

žádosti žadatele o změnu rozhodnutí, včetně jejího doplnění ze dne 10. 6. 2021, a údajů v ní uvedených,
dodatku č. 1 provozního řádu zařízení,
rozhodnutí krajského úřadu č. j. MSK 17566/2021 ze dne 3. 5. 2021, včetně souvisejícího spisového
materiálu,
výpisu z obchodního rejstříku žadatele,
údajů z veřejné části Živnostenského rejstříku žadatele,
souhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě ze dne 7. 7. 2021, č. j. KHSMS 46765/2021/OV/HP,
plné moci k zastupování žadatele.

Jedná se o stávající mobilní zařízení, jehož předmětem činnosti je sběr odpadu kategorie ostatní odpad
a nebezpečný odpad od původců odpadů (právnických osob a podnikajících fyzických osob) a jejich předání
do zařízení ke zpracování odpadu, s výjimkou mobilního zařízení. Mobilním zařízením jsou nákladní a přípojná
vozidla, která jsou specifikována v příloze č. 2 provozním řádu. Celková maximální kapacita zařízení
je 500 000 tun za rok odpadu, okamžitá maximální kapacita zařízení je dána hodnotami v technických
průkazech vozidel. Provozní doba je stanovena na pondělí – neděle, 6:00 – 18:00 hodin, mimo svátky.
Dodatkem č. 1 provozního řádu krajský úřad rozšířil seznam sbíraných odpadů kategorie ostatní odpad
a nebezpečný odpad.
Dodatek č. 1 provozního řádu zařízení je žadateli zasílán současně s tímto rozhodnutím, neboť je přílohou
výrokové části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí tohoto povolení provozu zařízení.
Jelikož v době vydání předmětného povolení k nakládání s odpady byla vydána vyhláška Ministerstva životního
prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ovšem nebyla v účinnosti, a tedy provoz
zařízení vychází přiměřeně z již zákonem o odpadech zrušené legislativy, byla stanovena podmínka tohoto
rozhodnutí. Pokud by nebyl provozní řád aktualizován podle nové prováděcí vyhlášky, nemohl by provoz
takového zařízení dostatečně zajistit ochranu životního prostředí nebo zdraví lidí.

3/4
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení
kvality, environmentu
a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Čj.: MSK 68553/2021

Sp. zn.: ŽPZ/11599/2021/Pas

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.
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
Dodatek č. 1 provozního řádu zařízení podle výroku tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník
1.

Účastníci řízení:
 EDEN TRADE CZ, s.r.o., prostřednictvím EKOLPOR - Ing. Roman Holý, s.r.o, Krasnoarmejců 2092/5,
Zábřeh, 700 30 Ostrava

2.

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