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Rozhodnutí
Krajský Úřad olomouckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství (dále jen
,,krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle s 67 odst. '1

zákona č,. 12912000 sb., o krajích (krajské zYízení), ve znění pozdějších předpisů, s 78
odst. 2 písm. a) zákona č' 18512001 sb., o odpadech a o změně někteých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") a v souladu se
zákonem č' 500i2004 Sb., správní rád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád") uděluje právnické osobě:

obchodnífirma: PATOK a. s.
sídlo:
lČ:

Louny, U Porcelánky 2903, PsČ 44o 01
27356248

souhlas
dle $ 14 odst. 1 zákona o odpadech

k provozování mobiIních zařÍzení ke sběru a výkupu odpadů
(dále téŽ,,zařízení"),

s provozním řádem zaÍízeni.

Souhlas je vázán plněním následujících podmÍnek:

1) Zařízení budou provozována V rozsahu a způsobem stanoveným V provozním řádu
zařizení, kteý byl schválen krajským úřadem.

2) Příslušní pracovníci budou s provozním řádem zařízení prokazatelně seznámeni
a provozní řád bude v kaŽdém vozidle k dispozici jako součást jeho výbavy.

3) odpady budou od původců převzaty do vlastnictví provozovatelem zaYÍzenÍ,
v nich budou ihned uloŽeny a přepraveny k vyuŽití nebo odstraněnÍ do zařÍzení
určených k nakládání s příslušnými druhy odpadu dle zákona o odpadech.
Převzaté odpady nebudou skladovány ani soustřed'ovány mimo prostor zařízení.

4) Evidence odpadů sbíraných a vykupovaných v zařízeni bude vedena v rozsahu
stanoveném V s 39 zákona o odpadech a vyhlášce MŽP č. 3B3/2o01 Sb',

il.



o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (zejména $ 8

aS 21). Dokumenty dokladující kvalitu odpadů přijatých do zařizení je nutno

archivovat po dobu 5 let.

5) Při přepravě budou odpady uloŽeny odděleně dle jednotlivých druhů

V odpovídajících obalech nebo kontejnerech (s 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb ,

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů) tak' aby

nedošlo k jejich vzájemnému míšení, znehodnocení, či neŽádoucímu úniku.

6) S odpady, na které se vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č' 1774l2oo2,lze v zaťízení nakládat pouze v souladu s tímto nařízením.

7) Provoz zařízeni musí respektovat hlukové limity stanovené nařízením vlády

č. 148t2oo6 Sb., o ochran é zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

8) Pro obsluŽný personál musí být zajištěno odpovídající sociální zázemí v souladu

s poŽadavky naťizeni vlády č. 361/2007 Sb., kteým se stanoví podmínky ochrany

zdraví při práci, v platném zněni-

9) Žadatel bude oznamovat správnímu úřadu písemnou formou změny organizační,
majetkoprávní' změny adres, názvu nebo oprávněné osoby, a to do 15 dnů od

provedení příslušné změny.

odůvodnění
Na základě Žádosti obchodní firmy PATOK a. S', se sídlem: Louny, U Porcelánky
2903, PSČ 44o 01, lČ: 27356248 (dále jen ,,žadatel") bylo dne 9. 4.2009 zahájeno
správní řízení ve věci udělení souhlasu k provozování mobilních zařizení ke sběru
a výkupu odpadů a s jejich provozním řádem. Zádost byla dne 4. 6' 2009 doplněna
o vyjádření Krajské hygienické stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci, ze
dne- 27.5.2oo9, č. j.: M3oL'l9555/2009, aktualizovaný provozní rád zařízeni a
technické průkazy jednotlivých vozidel.

ŽadaÍel bude na území olomouckého kraje provozovat mobilní zaYízení ke sběru
a výkupu odpadů, která slouŽí zejména k přejímce, soustřed'ování a přepravě odpadů
od jednotlivých původců těchto odpadů do zařízení k dalšímu nakládání s odpady, a to

za účelem jejich dalšího vyuŽití, popřípadě odstranění-

Seznam jednotlivých automobilů a odpadů do těchto zaYizení přijímaných je uveden
u prouozňím řádu zařízení. V provozním řádu je současně uveden způsob nakládání
s odpady včetně způsobu jejich přejímky do zařizení a dokladování kvality přijímaných

odpadů.

Při posuzování Žádosti vycházel krajský úřad zejm éna z těchto podkladů:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem V Ústí nad

Labem, oddíl B, vloŽka 1925,

- provozní rád zařízení zpracovaný Ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky tl/rŽp

č. 333/2oo1 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů,

- kopie vyjádření Krajské hygienické stanice olomouckého kraje se sídlem

volomouci č. j.: M3oL19555/2009 ze dne 27.5'2009, ve kterém souhlasí
S provozním řádem zařízení,

- kopie technických průkazů vozidel'
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Jeden výtisk provozního řádu zařlzeni bude archivován na krajském úřadě.

Na základě posouzení kompletnosti a správnosti předloŽeného materiálu dle zákona
o odpadech a jeho prováděcích předpisů (zejm. vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, Ve znění pozdějších předpisů a vyhláška
č' 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů), rozhodl krajský úřad tak, jak je ve
výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Upozorňujeme, Že tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí nebo vyjádření příslušných
orgánů státní správy dle jiných právních předpisů.

Udělený souhlas bude změněn nebo odejmut tomu, kdo by jej vyuŽíval nad stanovený
rozsah nebo v rozporu s právními předpisy nebo dojde_li ke změně podmínek
rozhodných pro vydánítohoto rozhodnutí (s 78 odst' 4 zákona o odpadech).
Správní poplatek ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých), stanovený dle zákona
c. 63412004 sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen
dne '1. 9. 2008.

Pouěení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí můŽe účastník rízení podat odvolání do 15 dnů od jeho
doručení podle ustanovení $ 81 a s 82 správního řádu k Ministerstvu Životního
prostředí podáním u krajského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Krajského úřadu

obdrŽí do vlastních rukou (+ příloha: provozní řád):
- PATOK a. S., Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 44o 01

lský
tředí a zemědělství

ého kraje
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