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Klasifikace informací: Neveřejné 

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 28. prosince 2021 právnické osoby ENVI 
PROCESOR s.r.o., IČO 062 61 582, se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále jen 
„žadatel“), o vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady podle § 21 odst. 2 
a § 22 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: ENVI PROCESOR s.r.o. 

se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 062 61 582 

Název zařízení: Zařízení ke sběru a úpravě odpadů - ENVI PROCESOR 

Identifikační číslo zařízení: CZT01813 

Čj.: MSK 159842/2021 
Sp. zn.: ŽPZ/2294/2022/MaL 
 249.1 V50   N 
Vyřizuje: Ing. Libuše Machotková 
Telefon: 595 622 723 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2022-03-30 

Rozhodnutí 



 Čj.: MSK 159842/2021 Sp. zn.: ŽPZ/2294/2022/MaL 
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Klasifikace informací: Neveřejné 

Adresa zařízení: Ovocná 74, 735 81 Bohumín 

Katastrální území: Starý Bohumín 

Parcelní číslo: 455/2 

 

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, neoddělené soustřeďování odpadu na 
základě povolení 

3.3.0 R12a 

třídění a dotřídění odpadu 3.4.0 
R12a 
R12d 

Sběr odpadu sběr 
odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností 

a elektrozařízení podle zákona o výrobcích 
s ukončenou životností 

11.1.0 --- 

 

Přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí povolení provozu zařízení 
je provozní řád nazvaný „Provozní řád Zařízení ke sběru a úpravě odpadů - ENVI PROCESOR“, 
zpracovaný v únoru 2022, (dále jen „provozní řád“). 

Provozní řád v kapitole 2. c) 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 do 31. prosince 2023. 

Provozní řád v kapitole 4. d) 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. 
 

IV. 
 

Podle § 96 odst. 4 zákona o odpadech se zařízení přiděluje identifikační číslo zařízení CZT01813. 
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