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R O Z H O D N U T Í  č .  1 3 0  

 o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů 
a s jeho provozním řádem   

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako 
věcně a místně příslušný orgán státní správy dle § 2 odst. 2, § 29 odst. 1 a § 67 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 2 písm. a) a § 78 odst. 6 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává po provedeném řízení toto rozhodnutí, jímž se 
právnické osobě jako účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu 
 
Obchodní firma: Cart4Future s. r.o. 
Sídlo: Brno, Žabovřesky, Přívrat 1963/30, PSČ 616 00 
IČ : 292 81 156 
 

uděluje souhlas 

dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

I. k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů s přiděleným IČZ CZZ00922 
umístěném v provozovně na pozemcích parc. č. 3594/23, 3594/24, 3594/98, 735/2 a 736/2 v k. ú. 
Jalubí (dále též „zařízení“) 

II. s provozním řádem zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů zpracovaným v listopadu 
2018 panem Michalem Paluříkem. 

Kapacita zařízení je 350 t odpadů/rok.  

 
V zařízení budou sbírány, vykupovány a využívány následující druhy odpadů zatříděné dle vyhl. MŽP 
č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů: 
 
Katal. číslo Název druhu odpadu kategorie 
08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 O 
16 02 13 Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 

16 02 09 až 16 02 12 N 
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 O 
16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod č. 16 02 15 O 
 
Udělení souhlasu je vázáno na následující podmínky:  

1. Souhlas se uděluje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31. 1. 2024.  
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2. Toto rozhodnutí nabyde účinnosti dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby 
„Novostavba provozní haly Jalubí“, vydaného Městským úřadem Staré Město, odborem stavebního 
úřadu a územního plánu.   

3. Provozovatel předloží krajskému úřadu pravomocný kolaudační souhlas se stavbou „Překladiště 
směsného komunálního odpadu“ v termínu do tří dnů od jeho obdržení. 

4. Zahájení provozu zařízení je provozovatel povinen ohlásit prostřednictvím systému ISPOP 
v souladu s § 39 zákona o odpadech.  

5. Provozovatel je povinen provozovat zařízení v souladu s jeho schváleným provozním řádem, 
se kterým budou prokazatelně seznámeni příslušní pracovníci.   

6. Zařízení musí být vybaveno informační tabulí obsahující náležitosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) 
vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, 
především je nutno zveřejnit seznam odpadů, k jejichž sběru, výkupu a využívání je provozovatel 
zařízení oprávněn.  

7. Evidenci a ohlašování odpadů sbíraných, vykupovaných a využívaných v zařízení je nutno vést 
v rozsahu stanoveném v § 39 zákona o odpadech a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Dojde-li ke změně podmínek, které byly rozhodné pro udělení tohoto souhlasu, je nutno je 
neprodleně oznámit příslušnému správnímu úřadu vykonávajícímu veřejnou správu v oblasti 
odpadového hospodářství písemnou formou; podobně jakékoliv změny organizační, majetkoprávní, 
změny adres nebo názvu, a to vždy současně s provedením příslušné změny.  

9. Příslušnému správnímu úřadu v oblasti odpadového hospodářství zůstává vyhrazeno předepsat 
případné další podmínky v souvislosti s podrobnější legislativní úpravou odpadového hospodářství.  

10. Tento souhlas nenahrazuje žádné jiné rozhodnutí nebo opatření orgánů státní správy podle 
zvláštních předpisů. Také z něj nevyplývá žádný nárok na vydání nového souhlasu k provozování 
zařízení po vyčerpání lhůty uvedené v bodě č. 1 výroku tohoto rozhodnutí.  

 

Odůvodnění: 

Krajský úřad obdržel dne 19. 12. 2018 žádost společnosti Cart4Future s.r.o. o udělení souhlasu 
k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem v provozovně 
v Jalubí. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Dne 21. 12. 2018 krajský úřad oznámil zahájení 
správního řízení i dalšímu účastníkovi řízení Obci Jalubí. 

Zařízení je určeno k recyklaci inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren 
k osobní počítačům. Technologický proces spočívá v jejich soustřeďování, následném třídění podle 
skupin a druhů a dále na opravitelné a neopravitelné. Takto roztříděné jsou ukládány do krabic 
a předávány oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění. 

Žádost byla posouzena z hlediska obsahu, předložených podkladů, způsobu manipulace s odpady 
v provozovně a způsobu plnění povinností uložených provozovatelům zařízení ke sběru, výkupu 
a využívání odpadů dle zákona o odpadech.  

Při posuzování žádosti vycházel správní úřad z následujících podkladů, které jsou součástí správního 
spisu: 

- Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 70663, datum 
zápisu 3. 6. 2011, 

- Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, platnost k 21. 11. 2013, předmět činnosti 
„Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)“ 
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- Rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba provozní haly Jalubí“ a stavební povolení pro výše 
uvedenou stavbu vydané Odborem stavebního úřadu a územního plánu MěÚ Staré Město pod 
č.j. MeUSM/05913/2017 dne 20. 11. 2017,    

- Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem uzavřená mezi Dřevovýroba 
Vlachynský, s.r.o. a Cart4Future, s.r.o. dne 11. 8. 2016, 

- Vyjádření KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k provoznímu řádu zařízení ke sběru, výkupu 
a využívání odpadů S7 a R12 – areál společnosti Cart4Future s.r.o, Jalubí, PSČ: 687 05 – 
provozovatel zařízení právnická osoba Cart4Future s.r.o., IČ: 29281156, se sídlem Přívrat 
1963/30, PSČ: 617 00,  vydané dne 21. 1. 2019 pod č.j. KHSZL/00031/2019,  

- Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku – zaplacen dne 21. 12. 2018, 

- Informace o pozemcích z katastru nemovitostí ke dni 21. 12. 2018, kopie katastrální mapy, 

- Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů včetně provozního deníku, 
zpracovaný v listopadu 2018 panem Michalem Paluříkem. 

Jedno paré výše uvedeného provozního řádu bude archivováno na Krajském úřadě Zlínského kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství.   

Jelikož podání obsahuje všechny potřebné náležitosti dle zákona o odpadech a jeho prováděcích 
předpisů a v průběhu správního řízení nebyly vzneseny od ostatních účastníků řízení žádné námitky, 
vyhovuje příslušný správní úřad v oblasti odpadového hospodářství účastníku řízení tak, jak je 
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 
Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 
15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v jakém je 
rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti 
rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství v počtu čtyř stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný 
počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí 
napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 
odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. 

 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
 
RNDr. Alan Urc 
vedoucí odboru  
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
Rozdělovník: 
účastníci řízení  
 Cart4Future s.r.o., Pompova 260/23, 617 00  Brno – s přílohou Provozní řád zařízení ke sběru, 

výkupu a využívání odpadů 
 Obec Jalubí 

 
Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí): 
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 
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