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440 01 Louny

Liberec 18. května 2009
|p. z''. oŽpztl+ol2log l ooo l 5
c. j. KULK/3192612009
Vyřizuje: Mgr. Robert Blaha
Tel.: 485 226 388

R o ZH o D N U T

Í

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství, jako orgán veřejné správy

v oblasti

odpadového hospodářství příslušný dle ustanovení $ 71 písm. D
a $ 78 odst.2 písm. a) zákona č' 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalšíchzákoni,
ve znění pozdějšíchprávních předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), po provedeném Ťizení ve
smyslu zékonač'50012004 Sb., správnítád,v platném zněni (dále jen,,správní Ťád"),

uděluje souhlas

PATOK a.s.,
se sídlem U Porcelánky 2903, 440 0l Louny, IČ:27356248
právnímu subjektu

účastníkuÍizenídle $ 27 odst. 1 správního řádu,
v souladu s $ 14 odst' 1 zákonao odpadech'

a)

k provozování mobilního zaíízeníke sběru
nebezpečný na územíLibereckého kraje;

a výkupu

odpadů kategorií ostatní a

o speciální nákladní automobily, tedy cisternová vozidla a automobily určené
k přepravě kontejnerů, ve vlastnictvi žadatele nebo ve vlastnictvi cizího dopravce objednané na
základě písemné smlouly či objednávky.

jedná se

b) s provozním řádem mobilnícb zaíízení'jehož ověřený
rozhodnutí.

stejnopis je nedílnou součástítohoto

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Provoz zaÍizeníbude

probíhat podle schváleného provozního řádu, který

je

nedílnou

součástítohoto rozhodnutí.

2.

Provozovatel mobilníbo zatizení bude nakládat pouze s odpady katalogových číseldle
vyhlášky tvŽp e. 381/2001 Sb., ve zlěni vyhlášky č' 50312004 Sb., (Řatálog odpadů),
jejichž Seznam je uveden v příloze č. l ke schválenému provoznímu řádu'
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3.

Veškerézměny týkajícíse pťovozu zaŤízeníbudou předem projednany

4.

Tímto rozhodnutím se rušírozhodnutí Kraiského úřadu Libereckého kraje, odboru

Krajským uřadem Libereckého kraje, odborem životníhoprostředí a zemědělstvi.
Životního prostředí a zemědělství č. j ':

5.

schváleny

KULIíl 89312009 vydané dne

1

3. ledna 2009

.

Souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

odůvodnění
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen ,,krajský uŤad"),
obdrŽel dne 9. dubna 2009 žádost právního subjektu PATOK a.s.' se sídlem U Porcelánky 2903,
44O OI Louny, IČ 2T56248 (dáIe jen "žadatel"), o udělení souhlasu k provozování mobilního
zaŤizení ke sběru a výkupu odpadů kategorií ostatní a nebezpečný, jejichž seznam je uveden
v příloze ě. 1 ke schválenému provozního řádu.

Krajský uřad konstatoval, že podaná žádost obsahuje všechny náleŽitosti specifikované v příloze
č. 1 vyhlášky MŽP č. 38312001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady' ve znění pozdějších
právních předpisů a po prokázÍní zap|acení správního poplatku ve výši 500 Kč (dne 28. 4.2009)
byl Žadateli udělen souhlas k provozovaní mobilniho zaÍízeníke sběru a výkupu odpadů v rozsahu a
za podmínek shora uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Mobilními zařizenimijsou speciální nákladní automobily, tedy cisternová vozidla avoziďIa určená
k přepravě kontejnerů, ve vlastnictví Žadatele nebo ve vlastnictví cizího dopravce objednané na
zák\aďě písemnésmlouvy či objednávky, kterými lze přepravovat odpady kategorií ostatní a
nebezpečný. odpady jsou sbírány od jednotlivých původcůa následně odvezeny k dalšímu vyuŽití
či odstranění na vlastních zaÍízeníchči zaÍízenichjinéoprávněné osoby.

Krajský uřad upozorňuje na schválený Plán odpadového hospodařství Libereckého kraje (PoH LK).
Tento dokument se stal závazným podkladem pro rozhodovací činnost příslušných správních
orgánů na uzemí Libereckého kraje a jeho naplňování bude těmito orgány kontrolováno. Celý
dokument je přístupný na internetových strrínkách Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz) a je rovněž
k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.Je závazný pro všechny subjekty,
které na uzemi kraje nakládají s odpady.
Uvedené povinnosti plní právní subjekt nakládající s odpady buď sám nebo předáním jiné
odpovídajícíoprávněné osobě či provozovatelizaŤízení ve smyslu $ 14 odst.2 zákonao odpadech.

č.4 byla stanovena zdůvodu nallrazeni původníhoroáodnutí krajského úřadu, kterým
byl udělen souhlas k provozování tohoto zaÍízenípod čj.: KULK/I89312009 ze dne
Podmínka

l3. ledna 2009 na dobu neurčitou.

Toto rozhodnutí nenahrazuje souhlasy ostatních správních úřadů.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí můŽe účastníkpodat podle ustanovení $ 83 odst. 1 správního řádu podat
odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámeni k Ministerstvu Životního prostředí, podáním učiněným u
Krajského uřadu Libereckého kraje, odboru Životního prostředí a zemědělství.

Str.

j

roýodnuti

č.

j.: KULK/3t 926/ 2009

jakém rozsahu se rozhodnuti napadá a v čem je spatřován
Íozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jeŽ mu předcházelo' odvolání
j en proti odůvodnění rozhodnutí j e nepřípustné.

odvolání musí obsahovat údaje o tom,

v

odvolání se podává ve dvou ryhotoveních. Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je na jeho náklady Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením $ 85 odst.l správního řádu odkladný účinek.

Příloha: 1 x schválený provozní řád
Na Yědomí: ČIŽP, oI Liberec (pouze rozhodnutí po nabytí právní moci)
KHS LK (pouze roáodnutí po nabyí právní moci)

Ing.

vedoucí odboru ži

ava Janečková

prostředí a zemědělství

