
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E
ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

                                                                       V Teplicích dne 3. 3. 2022

Č. j. odesílatele: ---
Č. j.: KHSUL 9438/2022
Sp. značka: S-KHSUL 6954/2022
Vyřizuje: Lenka Kratochvílová
Telefon: +420 477755721
Počet listů/příloh: 2/0

Adresát
JH-Trade Vision Czech s.r.o.
Tvrdého 643
199 00 Praha 9 – Letňany

V     zastoupení  
Ing. Ivana Fenyvesi, MBA
Hornická osada 171
417 03 Dubí – Mstišov

Závazné  stanovisko  o  povolení  provozu  zařízení  ke  sběru,  skladování  a  zpracování 
odpadů – vozidel s ukončenou životností
 
Provozovatel a vlastník zařízení: JH-Trade Vision Czech s.r.o., Tvrdého 643, 199 00 Praha 9, 
Letňany, IČ 06318207

Zařízení umístěno Košťanská 219, 415 01 Teplice, Hudcov, pozemková parcela číslo 528, 
530/1, 530/14 k. ú. Hudcov 

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici  Ústeckého kraje se sídlem v Ústí 
nad Labem, územní pracoviště Teplice (dále KHS), ze dne 8. 2. 2022, zaevidované pod č. j. 
KHSUL 6954/2022, o vydání závazného stanoviska o povolení provozu zařízení ke sběru, 
skladování a zpracování odpadů – vozidel s ukončenou životností,  Košťanská 219, 415 01 
Teplice, Hudcov, předložené  Ing. Ivanou Fenyvesi, MBA, narozenou 5. 9. 1964, trvale bytem 
Hornická osada 171, 417 03 Dubí, Mstišov, jednající na základě plné ze dne 24. 1. 2022, udě-
lené  jednatelem společnosti  JH-Trade Vision Czech s.r.o.,  Tvrdého 643,  199 00 Praha  9, 
Letňany, panem Jiřím Hrychem, nar.dne  9. 10. 1989, trvale bytem Generála Janouška 849/8, 
198 00 Praha 9, Černý Most (dále jen žadatel), posoudila KHS, věcně a místně příslušná pod-
le § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně ně-
kterých  souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 258/2000 Sb.), 
jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. v  
souladu s §  126 písm. f) a § 133 písm. b)  zákona č. 541/2020 Sb.,  o odpadech (dále zákon č. 
541/2020 Sb.), předložený provozní řád k provozu zařízení pro nakládání s odpady.

Po  zhodnocení  souladu  předloženého  provozního  řádu  dotýkajícího  se  zájmů  chráněných 
orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v zákoně č. 258/2000 Sb., vydává 
krajská hygienická stanice dle § 133 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, toto

z á v a z n é    s t a n o v i s k o:

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210 ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610 ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710 ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410



S provozem zařízení ke sběru, skladování a zpracování odpadů – vozidel s ukončenou 
životností, Košťanská 219, 415 01 Teplice, Hudcov, se 

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Krajská  hygienická  stanice  posoudila  předložené  podání  pro  potřeby  úkonů  dle  zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. V souladu s § 149 odst.  2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
ve  znění  pozdějších  předpisů,  krajská  hygienická  stanice  k  věci  uvádí,  že  posouzení 
předložených podkladů bylo provedeno pouze  v rozsahu  věcné působnosti  orgánu ochrany 
veřejného zdraví. 

Zařízení  se  nachází  na  adrese  Košťanská  219,  415  01  Teplice,  Hudcov,  na 
pozemkových parcelách  číslo 528,  530/1,  530/14 v k.  ú.  Hudcov.  Plocha pro skladování  a 
manipulaci je zpevněná, zařízení je oploceno. 

Roční plánovaná kapacita zařízení je 3000 tun, roční plánovaná zpracovatelská kapacita 
zařízení je 3000 tun, denní plánovaná kapacita zařízení je 10 tun, maximální okamžitá kapacita 
zařízení je 60 tun. Seznam přijímaných odpadů do zařízení je uveden pod bodem 2.4, strana 7 
posuzovaného  provozního  řádu.  Přehled  odpadů  vznikajících  z činnosti  zařízení  je  shrnut 
v tabulce na straně 8 a 9 posuzovaného provozního řádu. 

Zařízení pro sběr, skladování a zpracování odpadů-vozidel s ukončenou životností je 
vybaveno  zpevněnou  asfaltovou  plochou.  Ke  skladování  tříděného  odpadu  je  používána 
montovaná skladová hala, která je jednopodlažní.  

Odpad je skladován v nádobách k tomu určených a označených katalogovým číslem a názvem 
druhu odpadu. 

Strojní  vybavení  zařízení  představuje  vysokozdvižný  vozík,  zvedák,  odsávačka 
provozních kapalin,  vzduchový kompresor,  ruční nářadí,  elektrické nářadí,  sběrné nádoby, 
digitální plošná váha s nosností do 600 kg, digitální nájezdová mostní váha s nosností do 35 
tun. 

U vjezdové  brány  do zařízení  je  vyvěšena  informační  tabule  s údaji  provozovny, 
provozní  doba  zařízení  uváděná  v  provozním řádu:  pondělí  až  pátek  8:00  -16:00 hodin. 
Mimo otevírací dobu je zařízení zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob (uzamčením, 
kamerovým systémem, zabezpečovacím zařízením). 

 

Ing. Karel Chudoba
vedoucí oddělení hygieny práce

otisk úředního razítka Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Teplice

dopis je opatřen elektronickým podpisem 

Rozdělovník: 
1. KHS – spis
2. Ing. Ivana Fenyvesi, MBA, Hornická osada 171, 417 03 Dubí, Mstišov, IDDS: sv74gej
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