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Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny rozhodnutí 
č.j. MSK 17628/2016 ze dne 22.04.2016, ve znění rozhodnutí č.j. MSK 74928/2017 ze dne 27.06.2017 
a rozhodnutí č.j. MSK 3223/2018 ze dne 22.05.2018, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení 
ke sběru nebo výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Výroková část 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy 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, 
a podle § 78 odst. 2 písm. a), písm. x) a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), s přihlédnutím k ustanovením 
§ 153 odst. 1 a 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „nový zákon o odpadech“), po provedení 
správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), rozhodl takto: 
 
Rozhodnutí krajského úřadu  č.j. MSK 17628/2016 ze dne 22.04.2016, ve znění rozhodnutí č.j. MSK 
74928/2017 ze dne 27.06.2017 a rozhodnutí č.j. MSK 3223/2018 ze dne 22.05.2018, kterým byl právnické 
osobě Uniwaste Eco s.r.o., IČO 027 90 408, se sídlem: Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 
Ostrava (dále též „žadatel“), udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu a využívání odpadů 
pod názvem „Logistické centrum pro nakládání s odpady Uniwaste Eco s.r.o. – provozovna 
Ostrava“, identifikační číslo zařízení CZT01212 (dále též „zařízení“), a s jeho provozním řádem podle § 14 
odst. 1 zákona o odpadech, se mění podle § 78 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech tak, že: 
 
Podmínka č. 1 v pátém odstavci výrokové části rozhodnutí nově zní:   
1. Souhlas se uděluje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do dne 31. 12. 2023. 
 
Ostatní části výrokové části rozhodnutí č.j. MSK 17628/2016 ze dne 22.04.2016, ve znění rozhodnutí č.j. MSK 
74928/2017 ze dne 27.06.2017 a rozhodnutí č.j. MSK 3223/2018 ze dne 22.05.2018, zůstávají beze změny. 
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Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:  
- Uniwaste Eco s.r.o., IČO 027 90 408, se sídlem Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, 

zastoupená na základě plné moci ze dne 08.01.2016 právnickou osobou EP – EnviProtect s.r.o., IČO 278 
43 238, se sídlem Za Můstkem 168, 735 52 Bohumín - Záblatí 

 
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 Moravská Ostrava a Přívoz, adresa městského obvodu: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 
Ostrava 

 
 
Odůvodnění 
 
Dne 30.12.2020 byla krajskému úřadu doručena žádost žadatele o změnu rozhodnutí č.j. MSK 17628/2016 
ze dne 22.04.2016, ve znění rozhodnutí č.j. MSK 74928/2017 ze dne 27.06.2017 a rozhodnutí č.j. MSK 
3223/2018 ze dne 22.05.2018, kterým krajský úřad udělil žadateli souhlas k provozování zařízení ke sběru 
nebo výkupu a využívání odpadů do 30.04.2021. Žadatel je ve vedeném správním řízení zastoupen na základě 
plné moci ze dne 08.01.2016 právnickou osobou EP – EnviProtect s.r.o., IČO 278 43 238, se sídlem 
Za Můstkem 168, 735 52 Bohumín – Záblatí.  
 
Podle § 153 odst. 1 nového zákona o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021, platí, že řízení zahájená 
podle zákona o odpadech ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona o odpadech, která 
nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti nového zákona o odpadech, se dokončí podle 
zákona o odpadech ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona o odpadech. To je případ 
také předmětné žádosti žadatele, o které je tedy rozhodováno podle zákona o odpadech. 
 
Změna rozhodnutí spočívá v prodloužení platnosti stávajícího rozhodnutí č.j. 17628/2016 ze dne 22.04.2016 
do 31.12.2023, v návaznosti na přechodná ustanovení uvedená v § 153 odst. 1 a 2 nového zákona 
o odpadech. 
 
Podle ustanovení § 153 odst. 2 nového zákona o odpadech mimo jiné platí, že nejdéle do 3 let ode dne nabytí 
účinnosti nového zákona o odpadech se považují dosavadní zařízení k využívání odpadu za zařízení určená 
pro nakládání s odpady podle nového zákona o odpadech. Ve smyslu tohoto ustanovení lze žádosti žadatele 
vyhovět v rozsahu prodloužení daného souhlasu maximálně o 3 roky od nabytí účinnosti nového zákona 
o odpadech. Byť je ve věci rozhodováno podle zákona o odpadech, nikoli podle nového zákona o odpadech, 
toto přechodné ustanovení nového zákona o odpadech dopadá na dosavadní zařízení provozovaná na základě 
souhlasu uděleného podle zákona o odpadech a správní rozhodnutí nemůže být v rozporu se zákonem. 
Ostatně i kdyby bylo, po uplynutí uvedené doby 3 let, by zařízení žadatele i tak nebylo považováno za zařízení 
podle nového zákona o odpadech. Ledaže žadatel naplní ostatní podmínky onoho ustanovení, respektive 
požádá o vydání povolení podle § 21 odst. 2 nového zákona o odpadech. 
 
Jedná se o stávající zařízení určené ke sběru nebo výkupu a využívání (třídění) odpadů kategorie „O“, „O/N“ 
a „N“ zejména z mobilního zařízení žadatele nebo od jiných podnikatelských subjektů, dále jako logistické 
středisko žadatele pro soustřeďování jednotlivých druhů odpadů, k vytvoření ucelených dodávek odpadů 
a k předání těchto odpadů oprávněným subjektům k dalšímu nakládání, které je umístěno v bývalém areálu 
VOKD Ostrava – Přívoz na ul. Nákladní 3363/11, 702 00 Ostrava, v části objektu č. 17 na pozemku 
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parc. č. 2065/13, a v části objektu č. 21 na pozemku parc. č. 2065/20, vše v katastrálním území Moravská 
Ostrava Pro občasnou obsluhu je k dispozici pronajatá kancelář se sociálním zázemím v objektu na parc. 
č. 2065/15, v uvedeném areálu. Součástí vybavenosti zařízení je váha s váživostí do cca 2 t v objektu č. 21, 
manipulační technika a odpovídající shromažďovací prostředky. Stávající roční projektovaná kapacita zařízení 
je stanovena na 2.250 t odpadů, z toho 1.500 t odpadů kategorie „N“ a 750 t odpadů kategorie „O“, 
maximální okamžitá kapacita zařízení na 4 t hořlavých odpadů kategorie „N“, 40 t odpadů kategorie „N“ a 50 t 
odpadů kategorie „O“. Provozní doba zařízení je stanovena na základě požadavků odběratelů a dodavatelů 
odpadů, ale pouze v denní dobu od 6:00 do 18:00 h v pracovních dnech a od 8:00 do 14:00 h v nepracovních 
dnech (mimo neděle a státní svátky). 
 
Vzhledem k tomu, že předmětem činnosti zařízení je i sběr odpadů, je podle § 14 odst. 7 zákona o odpadech 
účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování předmětného zařízení či jeho změny rovněž statutární 
město Ostrava. Zahájení správního řízení bylo tomuto účastníku řízení oznámeno přípisem č.j. 
MSK 18018/2021 ze dne 29.01.2021. Ve smyslu § 36 správního řádu byla současně účastníkům řízení dána 
možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. 
Účastníci řízení těchto možností nevyužili. 
 
Krajský úřad vycházel při posuzování žádosti v řízení vedeném podle správního řádu mimo jiné z následujících 
podkladů: 
- žádosti o změnu rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení a údajů v ní uvedených,  
- rozhodnutí krajského úřadu č.j. MSK 17628/2016 ze dne 22.04.2016 a souvisejícího spisového materiálu, 
- rozhodnutí krajského úřadu č.j. MSK 74928/2017 ze dne 27.06.2017 a souvisejícího spisového materiálu, 
- rozhodnutí krajského úřadu č.j. MSK 3223/2018 ze dne 22.05.2018 a souvisejícího spisového materiálu, 
- výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58611 ze dne 

30.12.2020. 
 

Krajský úřad dále upozorňuje, že žadatel musí při provozu zařízení respektovat povinnosti vyplývající z nového 
zákona o odpadech. Tam, kde nový zákon o odpadech odkazuje na prováděcí právní předpis, v souladu 
s dosavadními prováděcími předpisy, má se za to, že žadatel postupuje v souladu s požadavky nového zákona. 
To navíc platí v řadě případů nejen pro dobu, než budou vydány nové vyhlášky, ale s ohledem na v návrzích 
vyhlášek obsažená přechodná ustanovení, i pro značnou dobu po jejich vydání.  
 
V případech, kdy nové prováděcí předpisy mění některé povinnosti oproti stávající právní úpravě, obsahuje 
návrh vyhlášky přechodná ustanovení, která umožní dostatečný časový prostor pro přípravu všech osob 
v odpadovém hospodářství na provádění jednotlivých povinností. Jelikož je nejvýznamnější vyhláška 
o podrobnostech nakládání s odpady stále v připomínkovém řízení, je možné, že některá přechodná období 
budou nakonec jinak dlouhá.  
 
Krajský úřad vycházel při posuzování žádosti v řízení vedeném podle správního řádu ze skutečností uvedených 
v žádosti včetně údajů a podkladů, které byly předloženy v rámci řízení ve věci změny rozhodnutí podle § 78 odst. 4 
písm. a) zákona o odpadech. Žádost byla předložena v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o odpadech, 
a v souladu s prováděcími předpisy, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výrokové části uvedeno. Žádosti bylo 
vyhověno v celém rozsahu. 
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Poučení  
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího 
krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu). 
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. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
Ing. Michal Rásocha 
vedoucí oddělení  
odpadového hospodářství  

 

Rozdělovník 

Účastníci řízení 
- Uniwaste Eco s.r.o., prostřednictvím: EP – EnviProtect s.r.o., Za Můstkem 168, 735 52 Bohumín – Záblatí  
- Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 

729 29 Ostrava 
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