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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 z. č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 78 odst. 2 písm. a) z. 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 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,

I.

uděluje souhlas
dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech

společnost:
se sídlem:
IČO:

Ekolom s.r.o.
Panská 153, 671 25 Hodonice
607 26 580

k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů, rekultivace pískovny Hodonice,
způsob využívání dle příl. č. 3 zákona o odpadech R11 s názvem: „Zařízení ke sběru, výkupu
a využívání odpadů, rekultivace pískovny Hodonice“,
s umístěním provozovny v obci Hodonice, areál pískovny Hodonice, parc. č. 4238, 4239,
4240, vše k. ú. Hodonice (dále jen „zařízení“)
a
s provozním řádem zařízení - „Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů“,
zpracovala Ing. Jana Vymazalová, červen 2018,

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 tel. čísla,
údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů) přílohy č. 1 vyhl. č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a souhlas
s provozním řádem tohoto zařízení je vydáván s platností do 31.08.2023.

Odůvodnění
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“ nebo
„správní orgán“) obdržel dne 20.06.2018 žádost společnosti Ekolom s.r.o., zastoupené na
základě plné moci na základě plné moci Ing. Janou Vymazalovou, nar. 27.01.1981, bytem
Komenského 801, 664 61 Rajhrad (dále jen „žadatel“), o udělení souhlasu k provozování
zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů, rekultivace pískovny Hodonice, provozovna
pískovna Hodonice, parc. č. 4238, 4239, 4240, vše k. ú. Hodonice.
Jedná se o zařízení provozované na základě rozhodnutí zdejšího správního orgánu pod čj.
JMK 164517/2007 s datem 25.04.2008, ve znění jeho změn a doplňků s platností do
31.08.2018 a evidované v systému ISOH pod IČZ: CZB00535. Žádost byla podána v souvislosti
s končící platností stávajícího souhlasu k provozu předmětného zařízení a přepracování
provozního řádu dle platné legislativy. Dnem doručení žádosti ke krajskému úřadu bylo
zahájeno správní řízení ve věci.
K žádosti byly doloženy následující doklady:
-

-

plná moc ze dne 02.03.2018,
výpis z OR žadatele, KS Brno, oddíl C, vl. 17036,
souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se
sídlem v Brně dle ust. § 75 písm. d) zákona o odpadech, čj. KHSJM
32533/2018/ZN/HP (SpZn.: S-KHSJM 31782/2018), ze dne 19.06.2018,
dokument „Hodnocení rizika pískovna Hodonice“, zpracoval GEOtest, a.s.,
květen 2018,
návrh provozního řádu zařízení, včetně návrhu provozního deníku v listinné i
elektronické podobě s přílohami:
 umístění zařízení v mapovém podkladu,
 rozhodnutí vydaná KÚ JmK k předmětnému zařízení,
 živnostenský list žadatele (nakládání s odpady (vyjma
nebezpečných),
 osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty,
 oprávnění k hornické činnosti čj. 08-6575/2003-415.2 s datem
01.10.2003,
 územní rozhodnutí čj. STU 201/03-LS ze dne 15.09.2003,
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 sdělení OÚ Hodonice, stavební úřad k provoznímu řádu
v těžebním prostoru s datem 28.12.2007,
 rozhodnutí Obú v Brně - povolení činnosti prováděné
hornickým způsobem č.j. 08-7073/03-511 ze dne 29.10.2003,
 plán využívání ložiska a následné rekultivace v těžebním
prostoru Hodonice, povoleno Obú v Brně, čj. 7073/03
Krajský úřad doplnil spisovou dokumentaci o výpis z KN LV č. 616 pro k. ú. Hodonice (vlastník
CEMEX Sand, k. s., evidováno pod čj. JMK 104181/2018), a o výpis z KN LV č. 118 pro k. ú.
Hodonice (vlastníci Ing. Josef Sedlák a pí. Božena Sedláková, SJM, evidováno pod čj. JMK
104176/2018).
Na základě doložených dokladů pak správní orgán identifikoval účastníky řízení, jimiž jsou
žadatel, dále společnost CEMEX Sand, k. s., IČO 479 06 201, se sídlem Masarykovo náměstí
207, 763 61 Napajedla, Ing. Josef Sedlák, nar. 24.05.1946, bytem Havraníky, č. p. 107, paní
Božena Sedláková, nar. 28.08.1947, bytem Na Vinici 338, 671 25 Hodonice a v souladu s ust.
§ 14 odst. 7 zákona o odpadech obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice.
Po posouzení žádosti a provozního řádu správní orgán konstatoval, že žadatel splnil veškeré
náležitosti požadované platnou legislativou.
Zařízení je určeno ke sběru a soustřeďování odpadů a jejich následnému využívání
k rekultivaci vytěženého lomu. Cílem je vytvoření rekultivované plochy o rozměru cca
76 000 m2.
Odpady jsou do zařízení přijímány od právnických osob, fyzických podnikajících osob
případně od fyzických osob.
Zařízení je lokalizováno v katastrálním území obce Hodonice. Zařízení je tvořeno provozním
souborem rekultivace – R11 - využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů
uvedených pod označením R1 až R10, provozním souborem pro přejímku odpadů, sociálním
zázemím. Místo přejímky odpadů je vybaveno mostní vahou pro silniční vozidla, která je
napojena na elektronické zpracování dat. Místo přejímky je zvýšeno pro možnost náhledu na
ložné plochy automobilů a vizuální kontrolu přijímaného odpadů. Na základě charakteru a
kvality odpadů se zde určuje, zda bude odpad do zařízení přijat.
Odpad je v místě přejímky zvážen, vizuálně překontrolován z hlediska kvality materiálu.
Následně je odpad přepraven a vysypán na vhodné místo v souladu s plánem rekultivace a
postupem dobývacích prací. Odpad je dále vrstven a rovnán za pomocí čelního nakladače.
Obsluha manipulační techniky provádí při jednotlivých pracovních úkonech vizuální kontrolu
odpadu. Stavební a demoliční odpady jsou využívány granulometricky upravené, převážně na
frakci 0-150 mm, maximálně 300 mm. Využívané odpady jsou při terénních úpravách
využívány suché a v sypném stavu. V případě přijetí stavebního a demoličního odpadu frakce
nad 300 mm, je tento odpad shromážděn na místě tomu určeném a po nashromáždění
potřebné dávky je objednána dodavatelská oprávněná firma, která provede úpravu drcením.
Celý areál provozu zařízení je řešen jako souvislá nezpevněná plocha umožňující komunikaci
mezi jednotlivými provozními soubory.
Areál je dopravně napojen na státní silniční síť prostřednictvím silnice Hodonice - Krhovice.
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Objekt přejímky plní funkci sociálního zázemí obsluhy a ohřívárny, v objektu je umístěna
administrativa, provozní dokumentace a evidence, ochranné pomůcky a prostředky první
pomoci. Objekt je oplocen a v době nepřítomnosti zaměstnanců uzamčen.
Roční kapacita zařízení je stanovena na je 75 000 tun odpadů, celková kubatura rekultivace
činí 426 000 m3.
V podmínkách rozhodnutí krajský úřad stanovil, že bez souhlasu krajského úřadu lze měnit
pouze vyjmenované údaje provozního řádu zařízení (podmínka č. 1), a to s ohledem na
nutnost provádět průběžnou aktualizaci těchto údajů a tuto aktualizaci zjednodušit.
S ohledem na kontrolu plnění Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského a případný
vývoj legislativy v oblasti odpadového hospodářství udělil správní orgán souhlas na dobu
určitou do 31.08.2023, tedy na pět let.
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu byli účastníci řízení před vydáním rozhodnutí
seznámeni s podklady spisové dokumentace dopisem čj. JMK 104185/2018 s datem
17.07.2018. K dnešnímu dni se žádný z účastníků k podkladům rozhodnutí nevyjádřil, má se
tedy za to, že s vydáním souhlasu k provozu předmětného zařízení není ze strany účastníků
v dané chvíli námitek.
V souladu se z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, splnil žadatel poplatkovou povinnost
dle položky 122b sazebníku tohoto zákona ve výši 500 Kč (uhrazeno převodem dne
26.06.2018, variabilní symbol: 6136141208).
Správní orgán rovněž konstatuje, že nedílnou součástí schváleného provozního řádu je
stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, jehož závěry jsou pro
provozovatele zařízení závazné.
Krajský úřad prověřil předložené podklady a shledal, že nakládání s odpady ve smyslu
provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání 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.
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 z. 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. František Havíř, v. r.
vedoucí odboru
za správnost vyhotovení: Ing. Jan Novák
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Příloha:
-

„Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů“, zpracovala Ing. Jana
Vymazalová, červen 2018

Rozdělovník:
obdrží do vlastních rukou s přílohou
- Ing. Jana Vymazalová, Komenského 801, 664 61 Rajhrad
obdrží na vědomí bez příloh
- Ing. Josef Sedlák, č.p.107, 669 02 Havraníky
- Božena Sedláková, Na Vinici 338, 671 25 Hodonice
- CEMEX Sand, k. s., Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla (do DS)
- Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice (do DS)
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno (do DS)
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