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Rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů  

a s jeho provozním řádem společnosti RPG Recycling, s.r.o. 

 

 

R O Z H O D N U T Í    č. 8 

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako 

věcně a místně příslušný orgán státní správy dle § 2 odst. 2 § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích („krajské zřízení“), ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst.2  

písm. a), § 78 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává po provedeném řízení toto rozhodnutí, 

jímž se uděluje právnické osobě jako účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu  

 

obchodní firmě:  RPG Recycling, s.r.o. 

sídlo:   Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod  

IČ:   29235171  

   (dále též „provozovatel“) 

 

s o u h l a s  

dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

 

I. k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů umístěném na pozemcích  

p.č. 1751/110, 1751/142, 1751/123, 1751/143, 7714, 7797, 1751/289, 1751/76, 1751/222, 

1751/223 a 1751/224 v k.ú. Uherský Brod 

II. s provozním řádem „zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů – R3 zpracovaný 

společností RPG Recycling, s.r.o. v únoru 2015, aktualizovaný v lednu 2017, který je přílohou 

tohoto rozhodnutí. 

Roční projektovaná kapacita 50 000 tun 

Denní projektovaná kapacita 120 tun 

 

Tomuto zařízení bylo přiděleno identifikační číslo zařízení: CZZ00332 

 

Jedná se o zařízení k materiálovému využívání odpadních pneumatik a jiných odpadů pryže 

v Uherském Brodě, ulice Vazová 2143. 

 

Udělení souhlasu je vázáno na následující podmínky: 

 

  
Odbor životního prostředí  

a zemědělství 

oddělení technické ochrany prostředí  

a energetiky 

RPG Recycling, s.r.o. 

Vazová 2143 

688 01 Uherský Brod 

      

mailto:petr.janecek@kr-zlinsky.cz
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1. Souhlas se uděluje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 28. 2. 2022. 

2. Provozovatel je povinen provozovat zařízení v souladu s jeho schváleným Provozním řádem,  

se kterým budou prokazatelně seznámeni příslušní pracovníci a který je přílohou rozhodnutí.  

3. Zařízení je nutno zabezpečit tak, aby nedocházelo k poškozování jednotlivých složek životního 

prostředí a zdraví lidí, k nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo úniku odpadů, především je 

nezbytné zabránit přístupu a manipulaci s nimi nepovolaným osobám. Všechny nebezpečné 

odpady je nutno zabezpečit jako látky závadné vodám dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

v platném znění tak, aby nedošlo k ohrožení či znečištění povrchových a podzemních vod. 

4. Pokud bude výstupní produkt předáván oprávněné osobě v režimu zákona o odpadech, nelze 

jej předávat za účelem odstranění na skládce, ale přednostně za účelem materiálového využití. 

Na skládce mohou být odstraněny jen příměsi prokazatelně nevhodné pro jakékoliv využití. 

5. Odpady na volných plochách budou zabezpečeny dle požárního řádu – volný sklad pneumatik, 

ze dne 1. 1. 2011, zpracovaný Bc. Stanislavem Staňkem. 

6. Zařízení musí být vybaveno informační tabulí obsahující náležitosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. 

d) vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů. Především je nutno zveřejnit seznam odpadů, k jejichž sběru, výkupu a využívání je 

provozovatel zařízení oprávněn. 

7. Evidenci a ohlašování odpadů vstupujících do zařízení i odpadů ze zařízení vystupujících, je 

nutno vést v rozsahu stanoveném v § 39 zákona o odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Evidenci, včetně dokumentů 

dokladujících kvalitu odpadů přijatých do zařízení, je nutno vždy archivovat nejméně po dobu 5 

let. 

8. Dojde-li ke změně podmínek, které byly rozhodné pro udělení tohoto souhlasu, je nutno je 

neprodleně oznámit příslušnému správnímu úřadu vykonávajícímu veřejnou správu v oblasti 

odpadového hospodářství písemnou formou, podobně jakékoliv změny organizační, 

majetkoprávní, změny adres nebo názvu, a to vždy současně s provedením příslušné změny. 

9. Udělený souhlas bude změněn nebo zrušen, pokud bude využíván nad stanovený rozsah nebo 

v rozporu s právními předpisy, opakovaně nebudou plněny podmínky, na které je souhlas vázán 

nebo dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání tohoto rozhodnutí (§ 78 odst. 4 zákona  

o odpadech). 

10. Příslušnému správnímu úřadu v oblasti odpadového hospodářství zůstává vyhrazeno předepsat 

případné další podmínky v souvislosti s podrobnější legislativní úpravou odpadového 

hospodářství. 

11. Tento souhlas nenahrazuje žádné jiné rozhodnutí nebo opatření orgánů státní správy podle 

zvláštních předpisů. Také z něj nevyplývá žádný nárok na vydání nového souhlasu k provozování 

zařízení po vyčerpání lhůty uvedené v podmínce č. 1 tohoto rozhodnutí. 

12. Tímto rozhodnutím se ruší a plně nahrazuje rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování 

zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem vydané krajským 

úřadem pod č.j.  KUZL 32930/2015 dne 27. 7. 2015. 

 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

Krajský úřad obdržel dne 30. 1. 2017 žádost společnosti RPG Recycling, s.r.o. o udělení souhlasu 

k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem. Dnem 

obdržení žádosti bylo zahájeno správní řízení. 
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Provozovateli byl udělen souhlas pod č.j. KUZL 32930/2015 dne 27. 7. 2015. Vzhledem k rozšíření 

odpadů o kódy 04 02 22, 19 12 12 a zvětšení plochy o parc. č. 1751/289, 1751/222, 1751/223, 

1751/224 v k.ú. Uherský Brod požádal provozovatel dne 30. 1. 2017 o nový souhlas k provozování 

zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. 

 

Jedná se o zařízení k materiálovému využívání odpadních pneumatik a jiných odpadů pryže 

v Uherském Brodě, ulice Vazová 2143, skládající se z objektů č. 3284, 2820, 2821, 4407, 4408  

a parc.č. 1751/110, 1751/142, 1751/123, 1751/143, 7714, 7797, 1751/289, 1751/76, 1751/222, 

1751/223 a 1751/224 v k.ú. Uherský Brod. Dovezené odpady jsou roztříděny a zkontrolovány zda 

neobsahují nežádoucí příměsy, větší kusy jsou předvýrobně upraveny a následně na stroji ELDAN 

SC2118T předdrceny na kusovitost cca 20 x 20 cm. Takto vzniklý polotovar je nakladačem Manitou 

uložen na venkovní prostranství do doby dalšího zpracování. Po smíchání rozsekaných odpadů 

v přesně stanoveném poměru je tento materiál navezen do násypky drtiče ELDAN MPR200T, který je 

zpracován na drť o velikosti 18 x 20 mm. Tato drť je pomocí vibračního pásového dopravníku 

oddělena od kovu. Následný posun pryžové drti do sila V4 a ze sila do granulátoru 1, ze kterého již 

vypadává granulát o velikosti 7 mm. Následuje první stupeň čištění a odtud do granulátorů 2 a 3, kde 

se upraví velikost podle vloženého síta do rozměrů až 4 mm. Dále čištění v PC15 a následně 

v UP1750. Odtud do zásobníků big-bag o hmotnosti cca 1000 kg. Výrobní linka ELDAN Recycling A/S, 

Vaerkmestervej 4, 5600 Faaborg, Dánsko je zkonstruována na dvě větve a je opatřena odsáváním pro 

odvod textilní tkaniny do cyklonu. Textil je shromažďován v kontejnerech nebo na volné ploše do doby 

expedice. Dle výše uvedeného postupu jsou základními výstupy ze zařízení výrobky jako pryžový 

granulát, textilní vlákno a ocelový kord. 

 

Při posuzování žádosti vycházel správní úřad z těchto předložených podkladů, které jsou součástí 

správního spisu: 

 

- Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67487, den 

zápisu 28. 8. 2010, pro společnost RPG Recycling, s.r.o. Datum vystavení výpisu 6. 12. 2016, 

elektronicky podepsal Krajský soud v Brně. 

- Výpis z katastru nemovitostí ke dni 24. 2. 2017, parc.č. 1751/110, 1751/142, 1751/123, 1751/143, 

7714, 7797, 1751/289, 1751/76, 1751/222, 1751/223, 1751/224 

- Kolaudační souhlasy s užíváním stavby, vydal Městský úřad Uherský Brod, odbor výstavby dne 

14.12.1995, pod č.j.: Výst.3340/95 a dne 18.101994, pod č.j.: Výst.2890/94. 

- Nájemní smlouva ze dne 31. 12. 2012 mezi pronajímatelem RPG Recycling, s. r. o., Vazová 2143, 

688 01 Uh. Brod, IČ: 29235171 a nájemcem - společností REC Group s.r.o., Brněnská 1372, 686 

03 Staré Město, IČ: 25548034. 

- Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 31. 10. 2016 mezi pronajímatelem RPG Recycling, s. r. o., 

Vazová 2143, 688 01 Uh. Brod, IČ: 29235171 a nájemcem - společností REC Group s.r.o., 

Brněnská 1372, 686 03 Staré Město, IČ: 25548034. 

- Vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, k provoznímu řádu: „firmy 

RPG Recycling, s.r.o. zařízení sloužící ke sběru, výkupu a využívání odpadů – R3“, č.j.: KHSZL 

29969/2016, ze dne 7. 12. 2016. KHS ZK – souhlasí, 

- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 13. 2. 2017 

- Požární řád – volný sklad pneumatik ze dne 1. 1. 2011 

- Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů – R3 zpracovaný společností RPG 

Recycling, s.r.o. v únoru 2015, aktualizovaný v lednu 2017 

Jeden výtisk výše uvedeného Provozního řádu bude archivován na Krajském úřadě Zlínského kraje. 
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Žádost společnosti RPG Recycling, s.r.o. byla posouzena a bylo shledáno, že provozovat zařízení ke 

sběru, výkupu a využívání odpadů tak, jak bylo žadatelem popsáno v žádosti a v provozním řádu, 

splňuje podmínky pro udělení souhlasu. Proto bylo s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem 

rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení o odvolání 

 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu 

podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR  

s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo 

s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského 

úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li 

účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, 

který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání 

má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti 

odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Alan Urc 

vedoucí odboru 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 

Příloha Provozní řád 

 

Rozdělovník 

Obdrží účastníci řízení: -  adresát, s přílohou 

 -  Město Uherský Brod, bez přílohy 

 -  REC Group, s.r.o., bez přílohy 
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