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

a s jeho provozním řádem společnosti ASSCO, s.r.o. 

 

 

R O Z H O D N U T Í    č. 67 

 

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:  ASSCO, s.r.o. 

sídlo:   Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod  

IČ:   41186745  

   (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. 1751/251, 1751/293, 1751/289 a st. 3086 v k.ú. Uherský Brod 

II. s provozním řádem „Zařízení na zpracování pryžových a plastových odpadů Uherský 

Brod“ zpracovaný Milanem Šubrtem v únoru 2014, aktualizovaný společností REC Group 

s.r.o. v květnu 2017, který je přílohou tohoto rozhodnutí. 

Roční projektovaná kapacita 5000 tun 

Denní projektovaná kapacita 2000 tun 

 

Tomuto zařízení bylo přiděleno identifikační číslo zařízení: CZZ00867. 

 

Jedná se o zařízení v Uherském Brodě, ulice Vazová, umístěné na parc.č. 1751/251, 1751/293, 

1751/289 a st. 3086 v k.ú. Uherský Brod o výměře cca 0,2 ha sestávající z příjezdové komunikace, 

haly, digitální váhy a zpevněných ploch určených ke sběru a výkupu odpadů pryže. Do zařízení dováží 

odpady sami původci nebo firma ASSCO s.r.o., a to jednou přístupovou cestou přes uzamykatelnou 

vstupní bránu firmy. Po převzetí jsou odpady dočasně uloženy na vymezeném místě v areálu 
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společnosti. Následně řízeně vstupují do procesu zpracování – sítování. Výstupem ze zařízení je 

výrobek, tzv. drásanina.         

 

Udělení souhlasu je vázáno na následující podmínky: 

 

1. Souhlas se uděluje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 30. 7. 2022. 

2. Toto rozhodnutí nabude účinnosti až po vydání dokladu o zajištění souladu provozu zařízení se 

zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Tento dokument bude zaslán 

na Krajský úřad Zlínského kraje nejpozději do 7 dní po jeho vydání, popř. nabytí právní moci. 

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

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

4. Bude prováděn pravidelný úklid manipulačních ploch a příjezdových cest a to tak, aby bylo 

zabráněno vzniku nadměrné prašnosti v areálu provozovatele. 

5. Odpady přijaté do zařízení nebudou ukládány volně na venkovní ploše, ale budou uloženy v hale, 

kde je umístěna celá technologie a kde bude také probíhat třídění odpadů na frakce. Pokud by 

bylo nezbytné uložení odpadů či výrobků na venkovní plochy, budou zabezpečeny tak, aby byla 

eliminována možnost úletu částic pryže. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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). 

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

případné další podmínky v souvislosti s podrobnější legislativní úpravou odpadového 

hospodářství. 

12. 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. 
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O d ů v o d n ě n í 

 

Krajský úřad obdržel žádost společnosti ASSCO, 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. 

 

Jedná se o zařízení v Uherském Brodě, ulice Vazová, umístěné na parc.č. 1751/251, 1751/293, 

1751/289 a st. 3086 v k.ú. Uherský Brod o výměře cca 0,2 ha sestávající z příjezdové komunikace, 

haly, digitální váhy a zpevněných ploch určených ke sběru a výkupu odpadů pryže. Do zařízení dováží 

odpady sami původci nebo firma ASSCO s.r.o., a to jednou přístupovou cestou přes uzamykatelnou 

vstupní bránu firmy. Po převzetí jsou odpady dočasně uloženy na vymezeném místě v areálu 

společnosti. Následně řízeně vstupují do procesu zpracování – sítování. Výstupem ze zařízení je 

výrobek, tzv. drásanina. Roční projektovaná kapacita zařízení činí 5000 t/rok. Maximální okamžitá 

kapacita činí 2000 t/den. 

 

Krajský úřad obdržel vyjádření města, ve kterém město požaduje zabezpečit odpad proti případnému 

šíření částic pryže do okolí a poukazuje na to, že odpady jsou loženy volně na ploše bez zabezpečení. 

Krajský úřad v rámci řízení provedl ohledání namístě samém a zjistil, že provoz zařízení je zajištěn 

pouze uvnitř haly. Před halou a na přístupových komunikacích provozovatel zajistí v souladu 

s podmínkou č.4 pravidelný úklid komunikací i ploch tak, aby zabránil vzniku nadměrné prašnosti. 

 

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 4533, den zápisu 

17. 10. 1991, 

- Výpis z katastru nemovitostí ke dni 7. 7. 2017, parc.č. 1751/251, 1751/293, 1751/289, st. 3086, k.ú. 

Uherský Brod, 

- Nájemní smlouva ze dne 14. 12. 2016 mezi nájemcem - RPG Recycling, s. r. o. a podnájemcem -  

ASSCO, s.r.o., 

- Nájemní smlouva ze dne 1. 1. 2017 mezi pronajímatelem – Ivo Hrbáč a nájemcem - ASSCO, s.r.o., 

- Souhlasné vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, k provoznímu 

řádu firmy ASSCO, s.r.o. „Zařízení na zpracování pryžových a plastových odpadů Uherský Brod“, 

č.j.: KHSZL 30637/2016, ze dne 16. 12. 2016. KHS ZK. 

- Doklad o zaplacení správního poplatku, 

- Stanovisko Odboru rozvoje města, oddělení dotací a rozvoje města ze dne 21. 6. 2017, 

- Provozní řád „Zařízení na zpracování pryžových a plastových odpadů Uherský Brod“ zpracovaný 

Milanem Šubrtem v únoru 2014, aktualizovaný společností REC Group s.r.o. v květnu 2017. 

Jeden výtisk výše uvedeného Provozního řádu bude archivován na Krajském úřadě Zlínského kraje. 

 

Žádost 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. 
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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: -  ASSCO, s.r.o., s přílohou 

 -  Město Uherský Brod, bez přílohy 

 -  REC Group, s.r.o., bez přílohy 

 -  RPG Recycling s.r.o., bez přílohy 

 -  Ivo Hrbáč, bez přílohy 
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