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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 30. června 2022 právnické osobě CRONIMET 
Ostrava, s.r.o., IČO 286 21 905, se sídlem Polanecká 1217/55, 721 00 Ostrava-Svinov (dále jen „žadatel“), 
o vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady podle § 21 odst. 2, § 22 a § 30 
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: CRONIMET Ostrava, s.r.o. 

se sídlem Polanecká 1217/55, 721 00 Ostrava-Svinov 

IČO 286 21 905 

Název zařízení: CRONIMET Ostrava s.r.o. provozovna Ostrava Svinov 

Identifikační číslo zařízení: CZT00987 

Čj.: MSK  85386/2022 
Sp. zn.: ŽPZ/16443/2022/MaL 
 249.1 V50 
Vyřizuje: Ing. Libuše Machotková 
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství 
Telefon: 595 622 723 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2022-08-30 

Rozhodnutí 
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Adresa zařízení: ul. Polanecká 1217/55, 721 00 Ostrava – Svinov 

Katastrální území: Svinov 

Parcelní číslo: 2149/57, 2149/58, 2149/59, 2149/38, 2149/54, 2149/55, 2149/64 

 

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 
Úprava 

odpadu před 
jeho využitím 

nebo 
odstraněním 

mechanické 
úpravy 

dělení, lisování, neoddělené soustřeďování 
odpadu na základě povolení 

3.3.0 R12a 

třídění a dotřídění odpadu 3.4.0 R12d 

Využití odpadů 
materiálové 

využití a 
recyklace 

Přepracování kovů pro recyklaci 5.9.1 R4b 

Sběr odpadu sběr 
odpadů, kromě vozidel s ukončenou 

životností a elektrozařízení podle zákona 
o výrobcích s ukončenou životností 

11.1.0 --- 

Skladování 
odpadu 

ostatních odpadů 12.1.0 R13a 

 

Přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí povolení provozu zařízení 
je provozní řád nazvaný „Provozní řád zařízení ke sběru, úpravě a využití odpadů, provozovna 
Ostrava Svinov, CZT00987“, zpracovaný v květnu 2022, (dále jen „provozní řád“). 

Provozní řád v kapitole 2. 3. obsahuje přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno. 

II. 

Podle § 30 odst. 3 zákona o odpadech se žadateli povoluje upuštění od odděleného soustřeďování 
odpadů v zařízení na dobu neurčitou. 

Provozní řád v kapitole 4.5.1. obsahuje složení jednotlivých směsí, včetně zařazení těchto směsí pod konkrétní 
katalogová čísla odpadů. 

III. 

Podle § 22 odst. 1 zákona o odpadech se toto povolení provozu zařízení vydává na dobu 
neurčitou. 



 Čj.: MSK  85386/2022 Sp. zn.: ŽPZ/16443/2022/MaL 
 

 

 
3/7 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

 

 

 
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800   www.msk.cz 
 

 
Klasifikace informací: Neveřejné  

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

1. Provozovatel zařízení je povinen provést revizi povolení provozu zařízení, včetně provozního řádu, 
z hlediska jeho aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení 
provozu zařízení ke schválení, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení, jeho 
poslední změny nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi. 

2. Místa určená pro soustřeďování jednotlivých směsí odpadů, budou označena kódem druhu odpadu, 
pod kterým bude konkrétní směs neodděleně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci 
k odpadu, bude specifikováno složení směsi, a to včetně výčtu katalogových čísel, ze kterých je tvořena. 
Předání k dalšímu nakládání je možno pouze těm subjektům, které jsou oprávněny k přijetí všech odpadů, 
které tvoří danou směs. 

 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
 CRONIMET Ostrava, s.r.o., IČO 286 21 905, se sídlem Polanecká 1217/55, 721 00 Ostrava-Svinov je 

zastoupen na základě plné moci ze dne 13. června 2022 podnikající fyzickou osobou Ing. Marcela 
Zuzánková, IČO 673 16 328, se sídlem Kubánská 1509/4, 708 00 Ostrava-Poruba. 
 

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 

Svinov, adresa: Bílovecká 69, 721 00 Ostrava. 

 

Odůvodnění 

Na základě žádosti žadatele doručené krajskému úřadu dne 20. června 2022 bylo zahájeno správní řízení 
ve věci vydání povolení provozu zařízení určeného ke sběru a úpravě odpadů. 
 
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) žádosti žadatele, včetně jejího doplnění, 
b) provozního řádu zařízení, 
c) výpisu žadatele z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35242, 
d) potvrzení statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Svinov, odboru organizačního, správního, 

vnitřních věcí a kontroly, oddělení správního, č. j. OSSV/ÚSŘ/7074/2002/Dol.  
ze dne 18. prosince 2002, že celý areál byl vybudován za účelem sběru, výkupu a využití odpadů, 

e) kolaudačního souhlasu vydaného statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu  
Svinov, odborem výstavby, dopravy a ŽP, č. j. SVI 05145/2012/OVDŽP/Gry ze dne 10. prosince 2012, 
kterým bylo povoleno užívání stavby „Změna užívání části skladu na p. č. 2149/55, k. ú. Svinov,“ 
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f) kolaudačního souhlasu vydaného statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Svinov, 
odborem výstavby, dopravy a ŽP, č. j. SVI 05323/2011/OVDŽP/Gry ze dne 19. prosince 2012, kterým bylo 
povoleno užívání stavby „Rekonstrukce CRONIMET Ostrava, s.r.o. – zkvalitnění zpracování kovového 
odpadu – objekty: SO02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 12, SO 13, SO 14“ na pozemku parc. č. 2149/1, 
2149/38 v k. ú. Svinov, 

g) kolaudačního souhlasu vydaného statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Svinov, 
odborem výstavby, dopravy a ŽP, č. j. SVI 01203/2017/OVDŽP/Gry ze dne 29. května 2017, kterým bylo 
povoleno užívání stavby „CRONIMET Ostrava, s.r.o. – Zkvalitnění zpracování kovového odpadu“ na 
pozemku parc. č. 2149/1, 2149/38 v k. ú. Svinov, 

h) společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného 
statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Svinov, odborem výstavby, dopravy a ŽP, č. j. 
SVI 00465/2021/OVDŽP/Gry ze dne 4. února 2021, pro stavební záměr „Paketovací lis a venkovní 
inženýrské sítě v areálu CRONIMET Ostrava s.r.o.“ na pozemku parc. č. 2149/1, 2149/54, 2149/57, 
2149/58, 2149/59, 2149/64 v k. ú. Svinov, 

i) závěru zjišťovacího řízení krajského úřadu k záměru „Zkvalitnění zpracování kovového odpadu“,  
č. j. MSK 150487/2010 ze dne 8. září 2010, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  
ve znění pozdějších předpisů, 

j) kupní smlouvy týkající se pozemků, na kterých je zařízení provozováno ze dne 30. prosince 2016, 
k) certifikátu Zhodnocení hliníkového šrotu, železného a ocelového šrotu dle Nařízení Rady EU č. 333/2011, 

registrační číslo certifikátu MW 2068-1, ze dne 20. července 2020, platný do 8. července 2023, 
l) souhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě ze dne 13. července 2022, č. j. KHSMS 260956/2022/OV/HP, 
m) plné moci ze dne ze dne 13. června 2022 k zastupování žadatele. 

 
Zařízení je určeno ke sběru, úpravě a využití kovových odpadů kategorie „O“ (především odpad z legovaných 
ocelí), od podnikajících subjektů. Zařízení je provozováno na pozemcích parc. č. 2149/57, 2149/58, 2149/59, 
2149/38, 2149/54, 2149/55, 2149/64 v katastrálním území Svinov na adrese Polanecká 1217/55, 721 00 
Ostrava – Svinov. Zařízení, které je blíže specifikováno v kapitole 3 provozního řádu, je tvořeno zpevněnou 
manipulační plochou o výměře cca 11 000 m2. Jedná se o venkovní betonové izolované plochy, jejichž součástí 
je systém odvodnění dešťových vod zaústěný do kanalizační sítě majitele areálu. Odpady jsou dle druhů 
(katalogových čísel) ukládány do jednotlivých shromažďovacích prostředků nebo volně na ploše do boxů a 
figur. Některé odpady shodného materiálového složení jsou ve shromažďovacích prostředcích nebo na 
určených soustřeďovacích plochách soustřeďovány společně dle upuštění od odděleného soustřeďování 
odpadů popsaného v provozním řádu. 
 
V zařízení probíhají činnosti dle přílohy č. 2 zákona o odpadech, tj. 3.3.0, 3.4.0, 5.9.1, 11.1.0 a 12.1.0. 
Projektovaná kapacita zařízení je 100 tis tun a roční zpracovatelská kapacita je 80 tis. Výstupem ze zařízení 
může být upravený odpad nebo výrobek v režimu Nařízení Rady EU č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, 
kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Krajskému úřadu byl předložen certifikát systémů 
managmentu jakosti v oboru zhodnocení hliníkového šrotu, železného a ocelového šrotu v souladu s Nařízením 
rady EU č. 333/2011. 
 
Využití odpadů spočívá v úpravě odpadů dotříděním ručními spektrometry, ruční demontáží, řezáním  
a pálením, součástí úpravy odpadů je také příprava balíků kovových odpadů pro účely vsázky do hutí v souladu 
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s normou pro vsázky (DIN 1441) a briketování kovových třísek na vlastním zařízení. Odpady jsou umlety 
v mlecím zařízení a přes šnekový podávač jsou následně lisovány v briketovacím zařízení. Zařízení je 
mj. vybaveno spektrometry, plazmovou pálicí soupravou, bruskou, rozbrušovačkou, nakladačem, bagrem, 
briketovacím zařízením, lisovacím zařízením, zařízením na mletí třísek, násypným zařízením na plnění sudů, 
váhy s váživostí do 60 a 5 tun, části vlečky a laboratoří pro určování kvality výrobků. Provozní doba zařízení je 
stanovena na PO - PÁ od 7:00 do 16:00 hod., a pracovní doba zařízení je určena PO – NE 5:00 – 22:00 hod. 
Zařízení je označeno informační tabulí, vybaveno kamerovým systémem a zabezpečeno proti vniknutí 
nepovolaných osob. 
 
Toto povolení se, ve smyslu § 22 odst. 1 zákona o odpadech, 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 také 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. Ke splnění této povinnosti ve smyslu 28 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, se postupuje podle přílohy č. 15 předmětné vyhlášky. 

Předmětné povolení provozu zařízení se vydává na dobu neurčitou s ohledem na ustanovení § 22 odst. 1 
zákona o odpadech. Provozovatel zařízení, s výjimkou provozovatele mobilního zařízení, je povinen podle § 23 
odst. 1 zákona o odpadech provést revizi povolení provozu zařízení, včetně provozního řádu, z hlediska jeho 
aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení provozu zařízení (dále jen 
„zpráva o revizi“) ke schválení, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení, jeho 
poslední změny nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi. V případě, že zprávu ve stanovené lhůtě 
krajskému úřadu nepředloží, povolení provozu zařízení uplynutím této lhůty zaniká. Pokud provozovatel zařízení 
shledá, že je nezbytné provést změnu povolení provozu zařízení, požádá společně s předložením zprávy o revizi 
o změnu povolení provozu zařízení a v případě potřeby předloží návrh upraveného provozního řádu. Provedení 
revize je nezbytné z pohledu vyhodnocení možných dlouhodobých vlivů provozu zařízení na životní prostředí 
a zdraví lidí, z tohoto důvodu byla stanovena podmínka tohoto rozhodnutí. 

Podmínka č. 2 upřesňuje pravidla, která je potřeba dodržet při neodděleném soustřeďování odpadů, aby byl 
zachován přehled o všech odpadech vstupujících do zařízení, jejich původu a množství. Z hlediska zjištění, zda 
je provozovatel přebírajícího zařízení nebo obchodník s odpady oprávněn odpady přijmout, je nezbytné, aby 
disponoval dostatečným množstvím informací k vyhodnocení této skutečnosti. Krajský úřad zároveň, jako 
opatření k zamezení nepříznivých dopadů nakládání s odpady na životní prostředí, vyžaduje dodržení pravidla, 
že provozovatel takového zařízení nebo obchodník s odpady musí současně disponovat povolením na všechny 
druhy odpadů, které tvoří konkrétní odebíranou směs.  

Závazným stanoviskem ze dne 13. července 2022, č. j. KHSMS 260956/2022/OV/HP, souhlasila Krajská 
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s vydáním povolení provozu zařízení.  
 
Podle § 22 odst. 2 zákona o odpadech je účastníkem řízení o vydání povolení provozu zařízení též obec, 
na jejímž území má být zařízení podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech provozováno. Jde o účastníka řízení 
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ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a v předmětné věci je to statutární měst Ostrava, městský 
obvod Svinov, adresa: Bílovecká 69, 721 00 Ostrava. Zahájení správního řízení bylo tomuto účastníku řízení 
oznámeno přípisem ze dne 5. srpna 2022, č. j. MSK 106819/2022. Ve smyslu § 36 správního řádu byla 
účastníkům řízení dána možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí 
k jeho podkladům. Účastnící řízení tohoto práva nevyužili. 
 
Provozní řád zařízení je účastníkům řízení zasílán současně s tímto rozhodnutím, neboť je přílohou výrokové 
části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí tohoto povolení provozu zařízení v souladu s § 22 odst. 1 zákona 
o odpadech. 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 111438/2022 ze dne 18. srpna 2022 byl žadatel vyzván k zaplacení správního poplatku 
za vydání rozhodnutí ve výši 1500 Kč dle položky č. 122 písm. b) a c) sazebníku – přílohy zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatky byly žadatelem 
uhrazeny dne 25. srpna 2022. 

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnost rozhodnutí krajského úřadu pod č. j. MSK 60208/2020 
ze dne 16.června 2020, ve znění rozhodnutí č. j. MSK 104554/2020 ze dne 13. října 2020, kterým byl udělen 
souhlas k provozování předmětného zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů podle § 14 odst. 1 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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.  
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Klasifikace informací: Neveřejné  

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 

Provozní řád zařízení podle výroku I. tohoto rozhodnutí. 
 

 

Rozdělovník 

Účastníci řízení  
1. CRONIMET Ostrava, s.r.o. prostřednictvím: Ing. Marcela Zuzánková, Kubánská 1509/4, 708 00 Ostrava-

Poruba 
2. Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, Bílovecká 69, 721 00 Ostrava 

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