Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
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249.8/A/20

CANNONEER group s.r.o. - sběr, výkup a úprava odpadů
souhlas k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle ustanovení § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
v platném znění, ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a
ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), po řízení vedeném dle zákona o odpadech a správního řádu,
rozhodl na základě žádosti společnosti CANNONEER group s.r.o. takto:
právnické osobě CANNONEER group s.r.o.
se sídlem Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4, IČ 27959147,
ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech
u d ě l u je s o u h l a s
k provozování zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů (CZU00251) kategorie odpad
ostatní a nebezpečný umístěného na adrese: Horní Jiřetín, Mostecká 88/48, na st. p. č. 368 a p.
p. č. 4149/1 v kat. území Horní Jiřetín (kód 643033) (majitelé jsou: Astronomical Profit, s.r.o.,
Praha, Karlín a paní Anna Bendová, Spojeneckých letců 918, Lom), s max. okamžitou kapacitou
5 000 tun a roční kapacitou 35 000 tun odpadů, kde probíhá sběr, výkup, úprava, třídění,
soustřeďování a shromažďování odpadů před jejich předáním k dalšímu využití či odstranění
oprávněným osobám, a s jeho provozním řádem.
Souhlas se uděluje za následujících podmínek ve smyslu ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona
o odpadech:
1. Souhlas k provozování zařízení se vztahuje výhradně na následující druhy odpadů kategorie
odpad ostatní a nebezpečný podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, uvedené v provozním řádu zařízení:
Kód odpadu

Název odpadu

02 01 10

Kovové odpady

10 02 01

Odpady ze zpracování strusky
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10 02 02

Nezpracovaná struska

10 02 10

Okuje z válcování

10 03 02

Odpadní anody

10 03 16

Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15

10 05 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 05 11

Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10

10 06 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 06 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 08 09

Jiné strusky

10 08 11

Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10

10 08 14

Odpadní anody

10 09 03

Pecní struska

10 10 03

Pecní struska

11 05 01

Tvrdý zinek

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

12 01 02

Úlet železných kovů

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 04

Úlet neželezných kovů

12 01 13

Odpady ze svařování

15 01 04

Kovové obaly

15 01 06

Směsné obaly

16 01 17

Železné kovy

16 01 18

Neželezné kovy

16 01 21*

Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

16 02 13*

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
(transformátory)

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 (transformátory)

16 02 16

Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

16 03 04

Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

16 06 01*

Olověné akumulátory

16 06 02*

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek

17 04 05

Železo a ocel

17 04 06

Cín
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17 04 07

Směsné kovy

17 04 09*

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10*

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 01 02

Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování

19 02 03

Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné

19 10 01

Železný a ocelový odpad

19 10 02

Neželezný odpad

19 12 02

Železné kovy

19 12 03

Neželezné kovy

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

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

20 01 36

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

20 01 40

Kovy

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.
3. Průvodní dokumentace odpadu bude převzata provozovatelem při uzavírání smlouvy
s původcem nebo přímo při přebírání odpadu v zařízení; dokumentace odpadu musí obsahovat
informace nezbytné pro vypracování „základního popisu odpadu“ nebo základní popis
s předepsanými náležitostmi s ohledem na přejímací podmínky stanovené pro zařízení, kam
budou odpady dodávány k využití nebo odstranění (identifikační list a list evidence o přepravě
nebezpečného odpadu) tak, aby přejímající mohl identifikovat jeho vlastnosti a určit podmínky
dalšího nakládání s tímto odpadem.
4. Veškeré odpady budou po přejímce tříděny dle druhů a odděleně soustřeďovány tak, aby
nedocházelo k nežádoucímu znehodnocení, zneužití nebo úniku sbíraných a vykupovaných
odpadů.
5. Do zařízení mohou být přijímány pouze odpady (16 02 13* - transformátory), u nichž bude
prokázána neexistence PCB v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 384/2001, o nakládání
s PCB (dále jen „vyhláška“). Koncentrace PCB se zjišťuje a vyjadřuje podle ustanovení § 2
vyhlášky, tzn. že pro stanovení koncentrace PCB v provozních kapalinách zařízení budou
použity rozhodčí metody uvedené v příloze č. 1 pod body 1 a 2. Protokol o stanovení
koncentrace obsahu PCB je možné nahradit čestným prohlášením výrobce zařízení pouze za
podmínek stanovených v ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky.
6. Přijaté odpady budou po naplnění okamžité kapacity bezodkladně předány k dalšímu využití či
odstranění.
7. 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.
8. Výše uvedené druhy odpadů lze uložit na skládku pouze v případě, že jsou s ohledem na své
složení nebo znečištění nevyužitelné. Tuto skutečnost je nutno vždy doložit základním popisem
odpadu s uvedením důvodů, pro které budou tyto odpady uloženy na skládku.
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9. Při předání odpadů k dalšímu využití, resp. odstranění, bude součástí průvodní dokumentace
základní popis odpadu zpracovaný podle přílohy č. 1 čl. 2. vyhlášky č. 294/2005 Sb. nebo dle
přílohy č. 2 čl. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., včetně popisu vzniku odpadu, výčtu nebezpečných
vlastností a výsledků zkoušek rozhodných pro přijetí do zařízení k využití nebo odstranění
odpadů.
10. Záznam v provozním deníku bude zahrnovat datum přijetí/předání odpadu, jméno osoby, od
které byl odpad převzat, údaje uvedené v ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
jméno nebo název a identifikační údaje oprávněné osoby, které byl odpad předán, množství,
druh a kategorii převzatého/předaného odpadu. Každému předání či převzetí odpadu bude
odpovídat jeden záznam v provozním deníku. Záznamy v provozním deníku budou
uchovávány nejméně po dobu 5 let. Evidence odpadů bude vedena pro přijímané odpady i pro
odpady vzniklé provozem zařízení v souladu se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k
jeho provedení.
11. Odpad přepravený ze zahraničí, včetně nevyužitelného podílu vzniklého případně jeho
úpravou, nesmí být na území Ústeckého kraje předáván dalším osobám k odstranění. Každé
převzetí odpadu přepraveného ze zahraničí ohlásí provozovatel zařízení do patnácti dnů
písemně Krajskému úřadu Ústeckého kraje, s uvedením množství a druhu přijatého odpadu a
názvu a úplné adresy sídla jeho dodavatele.
12. Krajský úřad změní rozhodnutí o udělení souhlasu v případě, že dojde ke změně podmínek
rozhodných pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu ve smyslu ustanovení § 78 odst. 4 písm.
a) zákona o odpadech. Za rozhodné podmínky se nepovažuje: název zařízení, telefonní
spojení na vlastníka, statutárního zástupce a provozovatele zařízení, telefonní čísla orgánu
ochrany veřejného zdraví, údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů (Česká inspekce
životního prostředí, orgán místní samosprávy, příslušný orgán státní správy apod.); typy
technického a technologického vybavení zařízení. Takové změny stačí pouze oznámit na
krajský úřad.
13. Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů vydaných podle zvláštních
předpisů, zejména nenahrazuje rozhodnutí o užívání staveb nebo zařízení podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
14. Souhlas s provozem výše uvedeného zařízení se vydává do 31. 12. 2017.

ODŮVODNĚNÍ
Dne 20. 1. 2011 byla doručena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, žádost společnosti CANNONEER group s.r.o. se sídlem Doudlebská 1046/8, 140 00
Praha 4, IČ 27959147, o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a úpravě
odpadů. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Toto zařízení bylo již provozováno společností CANNONEER a.s. se sídlem Mostecká 88/48, 435
43 Horní Jiřetín, IČ 25417151, na základě rozhodnutí zdejšího úřadu pod č.j.: 2832/ZPZ/2004/PZ330/Čž ze dne 29. 4. 2004 s platností do 31. 12. 2010.
Předmětem žádosti je sběr, výkup a úprava odpadů, která spočívá v roztřídění dle metalurgického
složení, v rozebírání, stříhání, drcení, řezání, sekání a pálení převážně za použití ručních
mechanizačních prostředků a paličských souprav nebo použitím těžké mechanizace (hydraulické
nůžky a kontejnerové nůžky); v lisování objemného šrotu (plechů) do balíků na paketovacích
lisech. Odpady znečištěné ropnými produkty se zbaví nebezpečný látek (mechanické odstranění)
na místě k tomu určeném; zbytky ropných produktů se zadržují v nádrži na záchyt ropných látek.
V zařízení dále dochází k úpravě kabelů na loupačce kabelů; k úpravě odpadů pod kat. č. 16 02
13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
(transformátory).
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Zařízení je provozováno na ploše 3 402 m2 a jeho okamžitá max. kapacita je 5 000 tun, roční
kapacita 35 000 tun kovového šrotu. Areál je oplocen a je vybaven administrativní budovou,
vrátnicí s váhou, zpevněnými manipulačními plochami ze silničních panelů s pískovým podsypem
podloženými sorpční netkanou textilií určenými pro skladování a manipulaci s odpadem kategorie
ostatní, přístřeškem pro shromažďování odpadů kategorie nebezpečný, místem pro úpravu a
demontáž odpadů s možnou kontaminací ropnými látkami.
K žádosti byly předloženy následující doklady:
- 2x návrh provozního řádu zařízení;
- Kopie výpisu z OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12977
- Kopie kolaudačního rozhodnutí ze dne 17.12.1998, značka SO/S/1555/98/113-Se/Dos;
- informace o stavbě;
- souhlas s umístěním zařízení s vlastníkem pozemku – Astronomical Profit, s.r.o.
- kolaudační
rozhodnutí
MěÚ
Litvínov,
stavebního
úřadu,
pod
č.j.:
SÚ/36898/2004/FAG/KR/1840 ze dne 29. 11. 2004 - užívání stavby „Stavební úpravy
stávajícího dvora „ (zpevněná plocha podložená nepropustnými textiliemi a střižemi, aj.);
- kolaudační rozhodnutí MěÚ Litvínov, stavebního úřadu, pod č.j.: SÚ/36899/2004/SOH/I2398 ze dne 29. 11. 2004 – povolení užívání stavby „Stavební úpravy stávajícího dvora SO
02 Kanalizace“ (usazovací nádrž a odlučovače ropných látek).
Krajský úřad usnesením ze dne 31. 1. 2011 pod JID: 15614/2011/KUUK řízení přerušil na dobu do
skončení řízení o předběžné otázce – výsledku posuzování vlivu záměru dle zákona č. 100/2001
Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, a současně podle ustanovení § 57 odst. 1 písm.
b) správního řádu vyzval žadatele k podání oznámení záměru v souladu s ustanovením § 7
zákona č. 100/2001 Sb. ve lhůtě do 31. 3. 2011. Dne 10. 8. 2011 vydal zdejší úřad závěr
zjišťovacího řízení dle ustanovení § 7 cit. zákona, že záměr nemá významný vliv na životní
prostředí, a proto nebude posuzován podle cit. zákona.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oznámil zahájení řízení
všem účastníkům a dotčeným orgánům státní správy a nařídil ústní jednání spojené s místním
šetřením opatřením ze dne 16. 8. 2011 pod JID: 154002/2011/KUUK. Žadatel byl zároveň vyzván
k úhradě správního poplatku ve výši 500 Kč a k předložení následujících podkladů rozhodnutí:
katastrální mapu předmětných pozemků se zákresem zařízení a jeho popisem; výpis z katastru
nemovitostí; smlouvu s majitelkou pozemku p.č. 4149/1; doklad o souladu se stavebním zákonem
na p.p.č. 4149/1 v kat. úz. Horní Jiřetín; dále k doplnění provozního řádu o tabulky č. 5 a 6 (viz text
na str. 6 provozního řádu); o bod 5 přílohy č. 7 vyhlášky č. 352/2005 Sb.
Z ústního jednání konaného dne 26. 8. 2011 byl sepsán protokol, ve kterém bylo konstatováno, že
bude vydán Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství,
požadovaný souhlas k provozování zařízení po předložení opraveného provozního řádu, žádosti
na stavební úřad a kladného vyjádření KHS ÚK. Během jednání byly předloženy požadované
podklady vyjma dokladu o souladu se stavebním zákonem na p.p.č. 4149/1 v kat. úz. Horní Jiřetín.
Opravená verze provozního řádu byla žadatelem osobně doručena na zdejší úřad dne 5. 9. 2011,
vč. dokladu ze stavebního úřadu.
Správní poplatek ve výši 500 Kč byl uhrazen dne 23. 8. 2011 a kladné stanovisko KHS ÚK
k provoznímu řádu obdržel krajský úřad dne 24. 8. 2011 pod č.j.: KHSUL 26327/2011 z téhož dne.
Dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. nemohou být od fyzických osob vykupovány odpady mající charakter
uměleckého díla nebo jeho části, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,
průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho části,
zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství
veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační
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zařízení, nebo části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst.
1 písm. c) a h) zákona o odpadech.
Současně platí, že za výše uvedené odpady, vykupované od právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání, nesmí být poskytována úplata v hotovosti.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti a
jejích příloh se zákonem o odpadech a předpisů vydaných k jeho provedení a se schváleným
Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Protože krajský úřad nezjistil žádné
nedostatky žádosti, rozhodl žádosti vyhovět a udělit souhlas tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Krajským úřadem byl předmětnému zařízení přiřazen z evidenčních důvodu nezaměnitelný číselný
kód provozovny (CZU00251), který je uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu
odvolání, ve kterém se 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. Odvolání se podává s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. 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.

Otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Příloha
Schválený provozní řád
Rozdělovník
Účastníci řízení:
- CANNONEER group s.r.o., Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 + příloha
- Astronomical Profit, s.r.o., Sokolovská 428/130, 180 00 Praha 8
- Anna Bendová, Spojeneckých letců 918, 435 11 Lom
- MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
Dotčené orgány státní správy:
- Krajská hygienická stanice ÚK, ÚP Most, J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
- Městský úřad Litvínov, stavební úřad, Vodní 871, 436 01 Litvínov
Na vědomí:
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
- ČIŽP OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
- Vlastní
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