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RozHoDNUTl č. 42
Krajský úřad Zlínskéhokraje, odbor Životního prostředí a zemědělství (dále jen ,,krajský Úřad")
jakověcněamístněpříslušnýorgánstátnísprávydle$2odst.2,$29odst. 1a$67odst. 1písm.g)
zákona č. 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějŠíchpředpisů, $ 78 odst. 2
pÍsm. a)' $ 78 odst. 6 zákona č. 18512001 Sb., o odpadech a o změně někteých dalšíchzákonů,
ve znění pozdějŠíchpředpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") avsouladu se zákonem Č.s 10 a $ 11
zákonač.5a0l2004 Sb., správní řád, v platném znění(dále jen,,správní řád"), vydává po provedeném
řízení toto rozhodnutí, jÍmŽ se právnické osobě jako Účastníkovi řízení dle $ 27 odst. 1 správního řádu

obchodnífirma:
sídlo:
lČ:

PATOK a.s.
Louny, U Porcelánky 2903, Psč 44o

01

273 56 248

neuděIuje souhIas

dle $

14 odst. 1 zákona o odpadech

k provozováni zařizení ke sběru a výkupu odpadů mobilními prostředky
a s jeho provozním řádem'

Jedná se o následující mobilní prostředky: nákladní automobil DAF AD 85 XLRADBSWC (LNA 13-12),
nákladníautomobil MAN 26.364 DF slNZ (1U3 9563)' nákladní automobil DAF FAG cF 75.360 (1U5
3103)' speciální automobil MAN 32.364 WMAT45092 (LNA 29-50)' nákladní automobil lvEco 410 E
42 H WJMJ4CS8 (LNA 29-59), nákladní automobil VoLVo FL618 4x2 (LNA 21-19), nákladní
automobil AV|A A31T-N - JNK (LNA 23-10), speciální automobil na přepravu fekálií lFA W 50 LAJF
(1U2 3769), speciální automobil cisternový lFA W 50LA/F (LN 43-94)' nákladní automobil terénní
TATRAT815-250543 19230 4x4'1 (1U2 3698)' nákladní automobil skříňový DAF FA LF 45.170E12
(1U9 5415), nákladní automobil speciální (sací bagr) MERCEDES BENZ 3538 K8x4/4 (TT-901cc),
SpeciálnÍ kanalizačnÍautomobil TATRA T 8í 5 6x6.2 (1 U2 3756).
Výše uvedené typy automobilů jsou uvedeny v rozhodnutí, kteným byl fyzické osobě oprávněné
kpodnikání Josefovi Pacltovi, lČ:183 34 059 udělen souhlas kprovozování mobilního zařizení ke
sběru a výkupu odpadů a sjeho provozním řádem pod č. J. KUZL 15673-2t2005ŽPzt-sv ze dne
9'8.2005. Tímto rozhodnutím se zároveň rozhodnutí uvedené v předchozívětě ruší.

odůvodnění:

Krajský Úřad vydal dne 9.8.2005 rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování mobilních zařízenía s
jejich provozním řádem pro fyzickou osobu oprávněnou kpodnikání Josef Paclt - PATOK, lČ 183
34 059. Dne 9.4.2009 obdrŽel krajský Úřad oznámení, Že ěinnost firmy Josef Paclt - PATOK byla ke
dni 31.3.2009 ukončena a tato činnost přechází od 1.4.2009 na společnost PAToK a's., lČ 273
56 248. Tímto také spoleČnost PATOK a.s. poŽádala o vydání nového souhlasu k provozování
mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jejich provozním řádem dle$ í4 odst. 1 zákona o
odpadech. Tímto dnem bylo ve věci zah{eno správní řízenÍ'
Krajský Úřad zjistil, Že činnostÍspolečnosti PATOK a.s. je mimo jiné čištěnírůzných jímek' nádržía
technologií, čiŠtění
kanalizací, retenčních a poŽárních nádrŽí, rybníků,apod. Při této činnosti
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neprovádí společnost PATOK a.s. sběr a výkup odpadů, ale v souladu s $ 4 písm. p) zákona o
je původcem odpadů při těchto činnostech vznikajících a mobilními prostředky provádí
pouze přepravu odpadů do zařízení k odstranění nebo vyuŽití odpadů. Není tedy nutné, aby
společnost PATOK a.s. měla udělen souhlas k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu
odpadů. Naopak je nutné, aby měla udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle $ 16
odst. 3 zákona o odpadech' Tento souhlas udělují obecní úřady obcí s rozšířenou působnostív
přÍpadě, Že původce nakládá s méně neŽ 100 t nebezpečných odpadů za rok. Pokud původce
nakládá s více neŽ 100 t nebezpečných odpadů zarok, uděluje tento souhlas místně přísluŠnýkrajský
odpadech

Úřad.

Dále krajský Úřad zjistil, Že společnost PAToK a.s. provozuje několik stacionárních zařízení ke sběru,
výkupu, vyuŽití nebo odstranění odpadů, na které má udělen souhlas dle $ 14 odst. 1 zákona
o odpadech. Pokud právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání provozuje stacionární
zařízeníke sběru, výkupu, vyuŽívánínebo odstraňování odpadů, je osobou oprávněnou k převzetí
odpadů do svého vlastnictví podle 12 odst. 3 zákona o odpadech, a to ive Zlínskémkraji. PřebÍrání
odpadů do svého vlastnictví je moŽné u těch druhů odpadů, které jsou uvedeny ve schválených
provozních řádech výše uvedených stacionárních zařízení' Pokud se vyskytne odpad, kteý v tomto
provozním řádu uvedený není a společnost PATOK a.s. jej bude převáŽet, odpad zůstane aŽ do
konečnéhopředání k vyuŽití či odstranění stále ve vlastnictví původce PATOK a.s. bude pro původce
zajiŠt'ovat sluŽbu spočívajícív přepravě takového odpadu.
Krajský Úřad také z evidence odpadů zjistil, Že předchozÍ provozovatel Josef Paclt do svého vlastnictví
odpady ve ZlÍnském kraji nepřebíral' Z evidence je dále zřejmé, Že na územíZlínskéhokraje
docházelo z jeho strany pouze k předáníodpadních olejů osobě oprávněné k jejich vyuŽití.

Vzhledem k tomu, Že činnost fyzické osoby oprávněné k podnikánÍ _ Josefa Paclta - byla ke dni
31.3.2009 ukončena, zruŠilkrajský Úřad zároveň i rozhodnutÍ, kterým mu byl udělen souhlas
kprovozovánízařízeníke sběru a výkupu odpadů mobilního zařízení a s jeho provozním řádem č. j.
KUZL 15673-212005 Žpzr-sv ze dne 9.8.2005.

Zvýše uvedených důvodůkrajský Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučenío 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 doručeník 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 dvou 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.

RNDr. Alan
vedoucí
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