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JIHOC E SK Ý KRAJ

Odbor životního prostredí, zemedelství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2,37076 Ceské Budejovice, tel.: 387 620 713, fax: 386 359 070
e-mail: tuma@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Ceských Budejovicích dne 11.4.2006
Cj.: KUJCK 8306/2006 OZZL/4/TuR
Vyrizuje: Ing. Tuma

ROZHODNUTÍ

Krajský úrad - Jihoceský kraj, odbor životního prostredí, zemedelství a lesnictví (dále jen
krajský úrad), U Zimního stadionu 1952/2,370 76 Ceské Budejovice, jako príslušný správní orgán podle
§ 67 odst. 1 písmog) zákona c. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zrízení), ve znení pozdejších predpisli, §
78 odst.2 písm.a) zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonli, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen zákon o odpadech) a § 11 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení
pozdejších predpisu

udeluje
právnické osobe s obchodním jménem EKOPRIM s.r.o., se sídlem Chýnovská 1917/9,39002
IC 25174959 (dále jen žadatel), podle ustanovení § 14 odst.! zákona o odpadech

Tábor,

souhlas
k provozování zarízení ke sberu a výkupu odpadu a sjeho provozním rádem, tj. mobilních zarízení ke
sberu a výkupu nebezpecných a ostatních odpadu (dále jen zarízení).

Souhlas platí za techto podmínek, plynoucích z ustanovení právních predpisli:
a) Zarízení budou provozována plne v souladu se schváleným provozním rádem, který je nedílnou
soucástí tohoto rozhodnutí (viz. Príloha c.l: Provozní rád mobilních zarízení ke sberu a výkupu
odpadu).
b) Jako zarízení budou využívána speciální silnicní vozidla uvedená na str. 4 provozního rádu.
Zarízení jsou zpusobilá ke sberu a výkupu nebezpecných a ostatních odpadli, v rozsahu uvedeném
v príloze c. 1 provozního rádu a za podmínek v nem stanovených.
c) Z hlediska zájmu chránených orgánem ochrany verejného zdraví jsou stanoveny následující
podmínky, které je povinen provozovatel zarízení pri nakládání s odpady dodržovat:
1. Odpady katalogového císla 18 01 03* (odpady na jejichž sber a odstrai1ováníjsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce) budou prepravovány vobalech k tomu
urcených - ve dvojitých pytlích nebo kontejnerech zhotovených ze silného a nepropustného
materiálu.
2. Musí být dodržena maximální doba mezi vznikem a konecným odstranením infekcního a
biologicky kontaminovaného odpadu - 72 hodin v zime a 48 hodin v léte. Pokud by nebylo
možno tyto casové limity dodržet, musí být odpad chlazen.

d) Dojde-Ii k zásadní zmene oproti schválenému provoznímu rádu, bude o této skutecnosti
neodkladne informován krajský úrad.
e) Souhlas platí pro území Jihoceského kraje na dobu neurcitou a nenahrazuje povolení jiných
orgánu státní správy podle zvláštních predpisu.
Tímto rozhodnutím se nahrazují predcházející rozhodnutí v téže veci cj.: ŽPZLl3961102/Tu ze dne
27.11.2002, OZZLl3219A/03/Tu ze dne 2.7.2003, KUJCK 31179/2004 OZZLlTu/R ze dne 30.11.2004 a
KUJCK 263112005OZZLlPa/R ze dne 29.3.2005.

Oduvodnení:

Žadatel dne 17.3.2006 podal na krajský úrad žádost o udelení souhlasu k provozování mobilních
zarízení a sjej ich provozním rádem dle § 14 odst.1 zákona o odpadech.
Krajský úrad jako príslušný orgán státní správy v prenesené plisobnosti, po posouzení predložené
žádosti dospel k záveru, že splnuje predepsané náležitosti dle § 1 odst. 1 vyhlášky c. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znení pozdejších predpisli. Vzhledem k tomu, že na toto
zarízení bylo vydáno nekolik dodatkli, bylo z provozovatelem domluveno, že bude vydán nový provozní
rád, kde budou všechny dodatky obsaženy. Souhlasné stanovisko Krajského hygienika Jihoceského kraje
se sídlem v Ceských Budejovicích bylo vydáno dne 13.11.2002 pod cj.: 3750-21/02-378/lng.Kor./lng.Má.
Podmínky byly stanoveny v souladu s § 82 odst. 2 písmok) zákona c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného
zdraví a o zmene nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejších predpisli, s ohledem na skutecnost,
že se mobilními zarízeními budou prepravovat i odpady, které predstavují možné riziko prenosu
infekcních chorob.
Provoz zarízení bude plne v souladu se schváleným provozním rádem tohoto zarízení, který je

nedílnousoucástívydanéhorozhodnutí.

.

Žadatel uhradil správní poplatek dle zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znení
pozdejších predpisli a na úcet Krajského úradu - Jihoceský kraj byl pripsán dne 6.4.2006 .
Na základe skutecností v žádosti uvedených, vcetne dokladli k žádosti postupne doplnených a po
overení jej ich správnosti, krajský úrad udelil souhlas k provozování predmetných zarízení a s jej ich
provozním rádem tak,jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Ing.
vedoucí odbo
zemed"

Tábor
Na vedomí: (bez prílohy)
Krajská hygienická stanice Jihoceského kraje se sídlem v Ceských Budejovicích, Na Sadech 25, 370 71
Ceské Budejovice
Príloha:
c. 1 - lx Provozní rád mobilních zarízení ke sberu a výkupu odpadli

