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JlHOČESKÝ KRAJ

oDBoR žlvoTNíHo pRosTŘeoí, zEMĚpĚt_srvi A LEsNl
čj.: KUJCK 448012012 OZZU3lJel datum: 20. březen 2012 vyřizuje: lng. Luboš Je]ínek

RozHoDNUTl

Krajský Úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zímního stadionu 195212,37O
76 Ceské Budějovice (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č.
12912000 Sb., o krajích (krajské zřízení), veznění pozdějších předpisů, § 78 odst.2 písm. a)zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech)
a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, ve znění pozdějších předpisů

uděluje

fyzické osobě oprávněné k podnikání- jméno a příjmení Roman Zelený, místem podnikání Hamr 34, 391 81 Val,
lC 450 01 243 (dále jen účastník řizení), podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech

souhlas

k provozování zařízení ke sběru a vÝkupu odpadů a s ieho provozním řádem.

tj, mobilních zařízeni ke sběru a výkupu ostatních odpadů (dále jen zařízení),

souhlas platíza těchto podmínek:

a) Zařízení budou provozována plně v souladu se schváleným provozním řádem, ktený je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí (viz. Příloha č. 1: Provozní řád mobilních zaŤízení ke sběru a výkupu odpadů).

b) Jako zařízení budou využívána speciální silniční vozidla uvedená na str. 2 provozního řádu, ZaYízení jsou
zpŮsobilá ke sběru a výkupu ostatních odpadů v rozsahu uvedeném na str. 2 provozního řádu a za podmínek
v něm stanovených.

c) Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbyvá platnost rozhodnutíč.j.: KUJCK 760312010OZZLl3tJel ze dne
24. března 2012.

Souhlas platí pro území Jihočeského kraje na dobu neurčitou od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a
nenahrazuje povoleníjiných orgánů státní správy podle zvláštních předpisů.
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odůvodnění

Žadatel dne 28, z zo!z_o9!9l.na krajský úřad žéd.ost o doplnění a změnu provozního řádu mobiln ích zařízení.Změna sPoČÍvá ve změně sídla Žadatele dle aktuátnih; ,ýpil; živnostenského rejstříku,
Krajský Úřad jako PřísluŠný orgán státní .ť|áyy v přenesené působno_sti, po posouzení předložené žádostí dospělk závěru, Že sPlňuje předepsaňé náležitosti dló § 

'1 áo.i.-i 
"řňrášky 

č. ááaláoor šů., o podrobnostech nakládánís odpady, ve zněnípozdějších předpisů (dále jeřvyrriaSrai. 
'''

Zařízení slouŽÍ k doČasnému soustředbvání ostatních odpadů. a následnému předávání oprávněným osobám k

3ili'JiJJ:XL#S;Í:ffii,,}::'["-1,;:ffií:;ro""jňJ ,á)hodnutí já ;"Á;j;ý provozní řád zařízení Jejich

souhlasné stanovisko krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v českých Budějovicích, vydanéPod Č,j,: 4892/09HOK,CB ze dne 24,7.2009 není touto změnou zásadně dotčeno a je nadále v platnosti.

žadatel uhradil správní poplatek dle zákona_ Č, 6g4t2oo4sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůa na účet krajského úřadu byl připsán dne 12. g.2012.

Na základě skuteČností v Žádosti uvedených, vČetně dokladů k žádosti postupně doplněných a po ověření jejich

poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze Podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy llvČeských Budějovicích, a to do rs Jnrl áoe dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu _Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

lng, Karel Černý ./

zemědělství a lesnictví

!

Qbdrží r4;astník řízení (do vlastních rukou):
Roman Zelený, Hamr 34, 391 81 Val

Příloha:
č. 1 - 1x provoznířád mobilníchzařízení ke sběru a výkupu odpadů
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