KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE

oDBoR žvorruínopRosTŘroí
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
ai.:

Žens76t12

Vyřizuje:

lng Dvořák

i

V Plzni dne 16. dubna 2012
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GREEN HEAVEN s.r.o.
Hamr 34
391 B1 Val

RozHoDNUTl
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životníhoprostředí (dále jen ,,krajský úřad")
§ 29 odst. 1 zákona
č. 12912000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 78 odst. 2
písm. a) a § 78 odst, 6 zákona č. 18512001 Sb., o odpadech a o změně něktelých
dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), po
provedeném řízeni dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,správní řád"),
uděluje

jako příslušný orgán veřejné správy podle ustanovení

společnosti

GREEN HEAVEN s.r.o., Hamr 34, 391 81 Val,
!Č:491 97

339 -

(dále jen ,,účastníkřízení")

c'/E/ttt-"

podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech

souhlas

a) k provozování mobilního zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů

b) s provozním řádem mobilního zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů.
Souhlas

1e

vázán na podmínky.

1) Mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadů jsou nákladní automobily (dále
jen ,,zaYízeni").

2) Do zařízení v souladu s vyhláškou MŽP č. 381

t2OO1 Sb,, kterou se stanoví Katalog
odpadŮ, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu kvývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (dále jen Katalog odpadů) přijímat odpady;
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Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Papírové a lepenkové obaly
Dřevěné obaly
Směs tuků a olejů z odlučovačetuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Jedlý tuk a olej

Druhy odpadů uvedené v podmínce 2 výroku rozhodnutí využívatnebo předávat
dalšíoprávněné osobě přednostně k materiálovému využití,
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4)

5)
6)

Zařízení provozovat v souladu se schváleným provozním řádem tohoto zařízení.
V případě, že se rozsah nakládání s odpady bude měnit, anebo bude vydán nový
zákon o odpadech včetně prováděcích předpisů, bude krajský úřad požádán do 6
měsícůode dne nabytí účinnostitohoto zákona v případě, že bude souhlas nadále
požadován nebo pokud zákon o odpadech nestanoví jinak, o vydání nového
souhlasu s provozním řádem zařízení.
Souhlas se uděluje k provozování zarizení na územíPlzeňského kraje.
Souhlas je stanoven na dobu určitou do 30.4,20'14.

odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 29,3,2012 pod e,i.: Žens76t12 žádost účastníkařízeni k
udělení souhlasu k provozování zařízení a s provozním řádem tohoto zařízeni dle § 14
odst. 1 zákonao odpadech.
Dne 3,4,2012 pod čj, ŽPt2579t12 vyzval krajský úřad účastníkařizení k zaplacení
správního poplatku dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634l2a04 Sb., o správních
poplatcích. Správní poplatek ve výši 500,- Kč byl účastníkemřízeníuhrazen dne
12.4.2012.

Žádost dále účastníkřízenídoložil 2 výtisky provozního řádu výše uvedeného
zařízení,kopií výpisu z živnostenského rejstříku vydaného MěÚ Soběslav dne 7.6.2O11
pod č.j. MS/12396t2011tŽÚtBla pro předměty podnikání nakládání s odpady (vyjma
nebezpečných) a kopií výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 19749 zapsaného 4.7,2O11.
V souladu s ustanovením § 75 písm. d) zákona o odpadech bylo předloženo
souhlasné stanovisko s provozním řádem zařízenívydané Krajskou hygienickou stanicí
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydané dne 7.2.2012 pod zn. 2355-2412012,
Souhlas by| podmíněn stanovením povinností pro účastníkařizeni v souladu
s ustanovením § 78 odst.2 písm. a)zákona o odpadech, které jsou uvedeny pod body
1) až 6) výroku tohoto rozhodnutí a směřují k zajištění ochrany životníhoprostředí,
zdravi lidí a přednostní materiálové využitíodpadů.
Na základě uvedených skutečnostírozhodl krajský úřad, jak je výše uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení,a to k
Ministerstvu životního prostředí Českérepubliky, podáním odvolání u krajského úřadu
dle § 86 správního řádu. V této lhůtě podané odvolání má podle § 85 odst, 1 správního
řádu odkladný účinek.
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Příloha: Odsouhlasený provozní řád
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lng. Václav Liška
v€doucí oddělení technické ochrany

KRAJsKÝ úŘno pueŇsxÉno KRAJE

oDBoR žlvorníHopRosTŘeoí
Škroupova 18,306 13 Plzeň

V Plzni dne 23. dubna 2012

e.i.: Žerc26ol12

Vyřizuje: lng.Dvořák

GREEN HEAVEN s,r,o.
Hamr 34
391 81 Val

OPRAVNE ROZHODNUT|

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životníhoprostředí (dále jen ,,správní orgán")
jako příslušnýorgán veřejné správy podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona
ó,12912000 Sb., o krajích, ve znění pozdějšíchpředpisů, podle ustanovení § 78 odst. 2
písm. a) a § 78 odst. 6 zákona ó. 18512001 Sb., o odpadech a o změně něktených dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") a ustanovení § 70
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád)
společnosti
GREEN HEAVEN s,r.o., Hamr 34,391 81 Val,
lG: 281 39 160
(dále jen ,,účastníkřízení")

opravuje
ve výroku rozhodnutí vydaného dne 16,4.2012 pod č,j, ŽPt2576t12,,lČ" účastníkařízení
takto:,,lC:281 39 í60".

odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 29.3,2012 pod č.j.: ŽPtZstatl2 žádost účastníkařízení k
udělení souhlasu k provozování mobilního zařizení ke sběru nebo výkupu odpadŮ a
s provozním řádem mobilního zafízeníke sběru nebo rnýkupu odpadů dle § 14 odst. 1
zákona o odpadech.
Správní orgán po provedeném správním řízenívydal v dané věci rozhodnutí dne
16.4,2012 pod č.j. ŽptzslanZ. V písemnémvyhotovení citovaného rozhodnutí byla
uvedena zlqmá nesprávnost v identifikačním čísleúčastníkařízení.
Na základě uvedených skutečnostírozhodl správní orgán tak, jak je výše uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení,a to k
Ministerstvu životníhoprostředí Českérepubliky, podáním odvolání u správního orgánu
dle § 86 správního řádu. V této lhůtě podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního
řádu odkladný účinek.

otisk úředníhorazítka
lng. Václav Liška
vedoucího oddělení technické ochrany

