
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
 
Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz   IČ: 70892156  DIČ: CZ70892156   
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva č. ú.  882733379/0800 

1 / 5 

 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství 
 
  
 
          dle rozdělovníku 
Datum: 19.5.2022 
Spisová značka: KUUK/023764/2022/6/PZ-3858 
Číslo jednací:  KUUK/069477/2022  
Počet listů/příloh: 5/0  
Vyřizuje/linka: Mgr. Jan Koch /475 657 180 
E-mail: koch.j@kr-ustecky.cz 
 

 
JH-Trade Vision Czech s.r.o., IČ 06318207 

provozování zařízení ke sběru úpravě a skladování odpadů 

povolení dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

 

R O Z H O DN U TÍ  
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný 
podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném 
znění, ustanovení § 10 odst. 1 a zároveň § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen 
„zákon o odpadech“) a ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl na základě žádosti společnosti JH-Trade Vision 
Czech s.r.o., IČ 03318207, se sídlem Tvrdého 643, 199 00, Praha 9 – Letňany, takto: společnosti  

 

JH-Trade Vision Czech s.r.o., IČ 06318207 
se sídlem Tvrdého 643, 199 00, Praha 9 – Letňany  

 
podle ust. § 21 odst. 2 zákona o odpadech 

 

vydává povolení 
 

k provozu zařízení ke sběru, úpravě a skladování odpadů (CZU00489), provozovna na adrese 
Košťanská 219, 415 01 Teplice-Hudcov, a schvaluje jeho provozní řád, jehož stejnopis označený 
úředním razítkem je založen ve správním spisu vedeném ve věci. 

Zařízení je určeno ke sběru, úpravě a skladování odpadů před jejich předáním k dalšímu využití 
či odstranění oprávněným osobám.  

Identifikační číslo zařízení: CZU00489 

Roční projektovaná a zpracovatelská kapacita zařízení: 3000 t/rok   

Projektovaná denní zpracovatelská kapacita zařízení: 10 t 

Maximální okamžitá kapacita zařízení: 60 t  

Prováděná činnost v zařízení dle přílohy č. 2 zákona o odpadech:  

   3.1.0 - Demontáž odpadu 

   3.4.0 - Třídění, dotřídění odpadu 

 11.1.1 - Sběr odpadu – vozidel s ukončenou životností 

 12.1.0 – Skladování ostatních odpadů 
 

Způsob úpravy odpadů dle přílohy č. 5 zákona o odpadech: 

 R12a - Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 
až R11 neuvedená v dalších bodech 

 R12c – Úprava před recyklací nebo zpětným získáváním organických látek (papír, plasty) 

 R12d – Úprava před recyklací nebo zpětným získávání kovů a sloučenin kovů 

 R13a – Skladování odpadů před využitím některých ze způsobů uvedených pod označením 
R1 až R12, s vyjímkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru 
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Povolení je ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 zákona o odpadech vázáno na následující podmínky:  
1. Do zařízení budou přijímány následující druhy odpadů kategorie ostatní zařazené dle Katalogu 

odpadů:  

Katal. č. 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O 

12 01 02 Úlet železných kovů O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 03 01 Měď, (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

12 01 03 02 Hliník (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

12 01 03 03 Olovo (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

12 01 03 04 Zinek (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

12 01 03 06 Cín (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

12 01 04 Úlet neželezných kovů O 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky O 

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

16 01 17 Železné kovy O 

16 01 18 Neželezné kovy O 

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené O 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O 

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 až 160213 
(elektromotory apod.) 

O 

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 
160215 

O 

16 06 01 Olověné akumulátory N 

16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 

16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, 
paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 
16 08 07) 

O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 03 Olovo O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 06 Cín O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 170410 O 

19 10 01 Železný a ocelový odpad O 

19 10 02 Neželezný odpad O 

19 12 01 Papír a lepenka O 

19 12 01 01 Kompozitní a nápojové kartony O 

19 12 02 Železné kovy  

19 12 03 Neželezné kovy O 

19 12 03 01 Měď, (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 
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19 12 03 02 Hliník (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

19 12 03 03 Olovo (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

19 12 03 04 Zinek (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

19 12 03 06 Cín (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

19 12 04 Plasty a kaučuk  O 

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06  O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 01 01 Kompozitní a nápojové kartony O 

20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 
pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto 
baterie  

N 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 
21, 20 01 23 a 20 01 35 

O 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 01 40 01 Měď, (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

20 01 40 02 Hliník (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

20 01 40 03 Olovo (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

20 01 40 04 Zinek (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

20 01 40 05 Železo a ocel (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 

20 01 40 06 Cín (Kód odpadu platný od 1. 1. 2024) O 
 

2. Zařízení bude provozováno v souladu s odsouhlaseným provozním řádem, není-li dále uvedeno 
jinak. Obsluha zařízení bude s tímto provozním řádem prokazatelně seznámena a provozní řád 
bude k dispozici na provozovně. Stejnopis provozního řádu opatřený otiskem úředního razítka a 
podpisem oprávněné úřední osoby je předán provozovateli. 

3. V případě přebírání odpadů od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání 
musí průvodní dokumentace odpadu obsahovat písemné údaje o předávající osobě, písemné 
údaje o odpadu a jeho vlastnostech, nebo základní popis odpadu, dle platných právních 
předpisů, jejichž rozsah bude odpovídat charakteru a přejímacím podmínkám zařízení, kam 
budou odpady dodávány k využití nebo odstranění, aby přejímající mohl identifikovat jeho 
vlastnosti a určit podmínky dalšího nakládání s tímto odpadem.  

4. Provozní evidence zařízení bude zahrnovat provozní deník, písemné údaje o předávající osobě, 
písemné údaje o přijímaném odpadu a jeho vlastnostech, nebo základní popisy odpadů, 
průběžnou evidenci odpadů, která bude vedena pro přijímané odpady, i pro odpady vzniklé 
provozem zařízení v souladu s platnou legislativou. Záznamy provozní evidence budou 
uchovávány nejméně po dobu 5 let. 

5. V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, 
druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní dokumentací, bude tato skutečnost 
bez zbytečného prodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, včetně označení 
původce či odesílatele. 

6. Souhlas s provozem výše uvedeného zařízení se vydává na dobu neurčitou. 

 

 

O D Ů VO D N ĚN Í  
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel od JH-Trade Vision 
Czech s.r.o., IČ 03318207, se sídlem Tvrdého 643, 199 00, Praha 9 – Letňany, zastoupené na 
základě plné moci Ing. Ivanou Fenyvesi, MBA, Dubí, žádost ze dne 10.12.2021. V uvedené věci bylo 
zahájeno řízení o udělení povolení k provozu zařízení ke sběru úpravě a skladování odpadů ve 
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smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). 
Žádost byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, doručena 
dne 10.12.2021. Tímto dnem bylo v této věci zahájeno správní řízení. 
 

Předmětem žádosti je vydání povolení k provozu zařízení CZU00489 novému provozovateli. 
Zařízení bylo do 31.1.2022 provozováno společností Eko – Envi Green s.r.o., IČ 07128177, se 
sídlem Hornická osada 171, Mstišov, 417 03 Dubí, na základě rozhodnutí krajského úřadu ze dne 
9.7.2018 pod č.j. 2400/ZPZ/2018/PZ-3231, udělené na dobu určitou, a to do 31.8.2023. Ke dni 
31.1.2022 došlo k převodu užívacích práv k zařízení na žadatele, který může zařízení na základě 
ustanovení § 25 odst. 4 zákona o odpadech dále provozovat dle původního rozhodnutí, dokud 
nebude o jeho žádosti pravomocně rozhodnuto. 
 

Jedná se o zařízení „Zařízení ke sběru a výkupu kovových odpadů“ umístěné v provozovně 
Košťanská 219, 415 01 Teplice-Hudcov [CZU00498], s kapacitou 3000 t odpadů za rok, kde probíhá 
sběr, výkup, soustřeďování a shromažďování odpadů před jejich předáním k dalšímu využití 
či odstranění oprávněným osobám.  

Popsané způsoby úpravy odpadů odpovídají kódům R12a, R12c, R12d a R13a ve smyslu přílohy 
č. 5 zákona o odpadech. Odpady budou následně předávány do dalších zařízení určených k jejich 
využití nebo odstranění.  

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oznámil opatřením ze dne 
4.4.2022 pod č.j.: KUUK/023769/2022/5/PZ-3857 zahájení řízení všem účastníkům a dotčeným 
orgánům veřejné správy a svolal místní šetření na 13.4.2022 a seznámil účastníky řízení s právem 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Zároveň byli 
účastníci řízení a dotčené orgány poučeni o právu nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí. 

Dne 13.4.2022 proběhlo místní šetření a řízení. Z jednání byl sepsán protokol. Správní poplatek byl 
zaplacen převodem na účet dne 16.2.2022. Jiná vyjádření, která by bránila vydat požadovaný 
souhlas, krajský úřad neobdržel ani ze strany účastníků řízení ani dotčených správních orgánů 
 

Krajský úřad podmínkami č. 3 až 5 upřesnil požadavky na nakládání a zpracování přijatých odpadů 
– vozidel s ukončenou životností do zařízení a určil podmínky dalšího nakládání s tímto odpadem.  

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti 
a jejích příloh se zákonem o odpadech a s krajským plánem odpadového hospodářství. Protože 
nezjistil žádné důvody, které by znemožňovaly žádosti vyhovět, vydal povolení k provozu zařízení 
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Přitom v souladu s § 22 odst. 4 zákona 
o odpadech upřesnil podmínky provozu zařízení k zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidí, 
a to v rozsahu, který je u zařízení daného typu a účelu v místě obvyklý. 

 
 

POUČENÍ  
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, 
ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého 
kraje. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne 
následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého 
dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.  

 
 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 
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Rozdělovník 
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1): 
JH-Trade Vision Czech s.r.o., prostřednictvím Ing. Ivany Fenyvesi, MBA, Dubí 

 
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2):  
Statutární město Teplice, Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 
 
Dotčené orgány: 
Krajská hygienická stanice ÚK, ÚP Teplice, Wolkerova 4, 415 01 Teplice 
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