
KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE
Odbor životního prostredí a zemedelství

EKOPRIM S.LO.

Chýnovská 1917/9
39002 TÁBOR

vÁŠ DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA:

12513/50202/03/0ŽP/Chr
VYRIZUJE/LINKA:

Chramosta/135
V PRAZE DNE:

23. brezna 2004

ROZHODNUTÍ

Krajský úrad Stredoceského kraje, odbor životního prostredí a zemedelství, jako
príslušný orgán verejné správy v oblasti odpadového hospodárství podle § 78 odst. 2, písmoa)
a odst. 6 zákona c. 18512001Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen zákon o odpadech), rozhodl po rízení vedeném podle zákona c.
71/1967 Sb., o správním rízení (správní rád), ve znení pozdejších predpisu, takto: právnické
osobe

EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

udeluje souhlas

I. k provozování zarízení ke sberu a výkupu odpadu podle § 14 odst. 1 citovaného zákona o
odpadech, kterým je mobilní zarízení pro sber a výkup odpadu,

II. s provozním rádem tohoto zarízení podle § 14 odst. 1 citovaného zákona o odpadech.

Souhlas se udeluje za podmínek:

1) Provozování zarízení bude provádeno v souladu se zpracovaným provozním rádem,
upresneným požadavky uvedenými v podmínkách tohoto rozhodnutí.

2) Provozní rád zarízení, který je nedílnou soucástí tohoto rozhodnutí a je opatren jednacím
císlem rozhodnutí a razítkem KÚ Stredoceského kraje, sestává z 84 listu (vcetne príloh).

3) Platnost provozního rádu není casove omezena a jeho prípadné zmeny budou neprodlene
oznámeny a projednány se správním orgánem.

4) Pri provozu zarízení se bude nakládat s odpady kategorie O a N(*), které jsou vedeny pod
ve vyhlášce MŽP c. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadu, Seznam nebezpecných
odpadu a seznamy odpadu a státu pro úcely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pri
udelování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadu. Jedná se o odpady katalogové císlo
01 05 05* - vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
01 05 06* - vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpecné látky
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0201 04 - odpadní plasty (krome obalu)
0201 08* - agrochemické odpady obsahující nebezpecné látky
02 02 03 - suroviny nevhodné ke spotrebe nebo zpracování
020204 - kaly z cištení odpadních vod v míste jejich vzniku
0203 01 - kaly z praní, cištení, loupání, odstredování a separace
02 03 04 - suroviny nevhodné ke spotrebe nebo zpracování
02 05 01 - suroviny nevhodné ke spotrebe nebo zpracování
02 06 01 - suroviny nevhodné ke spotrebe nebo zpracování
02 07 04 - suroviny nevhodné ke spotrebe nebo zpracování
03 01 04* - piliny, hobliny, odrezky, drevo, drevotrískové desky a dýhy obsahující nebez-

pecné látky
03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, drevo, drevotrískové desky a dýhy neuvedené pod cís.

030104
03 0201 * - nehalogenovaná organická cinidla k impregnaci dreva
03 02 02*- chlorovanáorganickácinidlak impregnacidreva
03 02 03* - organokovová cinidla k impregnaci dreva
03 02 04* - anorganická cinidla k impregnaci dreva
03 02 05* - jiná cinidla k impregnaci dreva obsahující nebezpecné látky
0401 03* - odpady z odmaštování obsahující rozpouštedla bez kapalné fáze
0402 14* - odpady z apretace obsahující organická rozpouštedla
0402 16* - barviva a pigmenty obsahující nebezpecné látky
0402 19* - kaly z cištení odpadních vod v míste jejich vzniku obsahující nebezpecné látky
04 02 21 - odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22 - odpady ze zpracovaných textilních vláken
05 01 05* - uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06*- ropnékalyz údržbyzarízení
05 01 09* - kaly z cištení odpadních vod v míste jejich vzniku obsahující nebezpecné látky
05 01 17 - asfalt
0605 02* - kaly z cištení odpadních vod v míste jejich vzniku obsahující nebezpecné látky
0701 01* - promývací vody a matecné louhy
0701 03* - organická halogenová rozpouštedla, promývací kapaliny a matecné louhy
0701 04* -jiná organická rozpouštedla, promývací kapaliny a matecné louhy
07 02 01* - promývacívodya matecnélouhy
070203* - organická halogenovaná rozpouštedla, promývací kapaliny a matecné louhy
070204* - jiná organická rozpouštedla, promývací kapaliny a matecné louhy
07 02 07* - halogenované destilacní a reakcní zbytky
070208* - jiné destilacní a reakcní zbytky
07 02 09* - halogenované filtracní koláce, upotrebená absorpcní cinidla
0702 10* - jiné filtracní koláce, upotrebená absorpcní cinidla
0702 11* -kaly z cištení odpadních vod v míste jejich vzniku obsahující nebezpecné látky
0702 14* - odpady prísad obsahující nebezpecné látky
07 02 16* - odpady obsahující nebezpecné silikony
0801 11* - odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštedla nebo jiné nebezpecné látky
0801 12 - jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod císlem 080111
08 01 13* - kaly z barev nebo z laktl obsahující org. rozpouštedla nebo jiné nebezpecné látky
08 01 14 - jiné kaly z barev nebo z laktl neuvedené pod císlem 080113
0801 15* - vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštedel nebo

jiných nebezpecných látek
08 01 17* - odpady z odstranování barev nebo laku obsahující organická rozpouštedla nebo

jiné nebezpecné látky
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0801 18 - jiné odpady z odstranování barev nebo laku neuvedené pod císlem 080117
08 01 19* - vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštedel

nebo jiných nebezpecných látek
08 01 21* - odpadní odstranovace barev nebo laku
08 02 01 - odpadní práškové barvy
08 03 12* - odpadní tiskarské barvy obsahující nebezpecné látky
08 03 13 -odpadní tiskarské barvy neuvedené pod císlem 080312
0803 14* - kaly tiskarských barev obsahující nebezpecné látky
08 03 16* - odpadní leptací roztoky
0803 17* - odpadní tiskarský toner obsahující nebezpecné látky
08 03 18 - odpadní tiskarský toner neuvedený pod císlem 080317
08 03 19*- disperzníolej
08 04 10 -jiná odpadní lepidla a tesnící materiály neuvedené pod císlem 080409
10 O1 01 - škvára, struska a kotelní prach (krome kotelního prachu uvedeného pod císlem

100104)
10 01 02 - popílek ze spalování uhlí
10 01 04* - popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktu
1001 23 - vodné kaly z cištení kotlu neuvedené pod císlem 100122
10 1208 - odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
11 01 05* - kyselé moricí roztoky
11 01 06* - kyseliny blíže nespecifikované
11 01 07* - alkalické moricí roztoky
11 01 08* - kaly z fosfátování
11 01 09* - kaly a filtracní koláce obsahující nebezpecné látky
11 01 11* - oplachové vody obsahující nebezpecné látky
11 01 13* - odpady z odmaštování obsahující nebezpecné látky
11 01 15* - výluhy a kaly z membránových systému iontomenicu obsahující nebezp. látky
11 01 16* - nasycené nebo upotrebené pryskyrice iontomenicu
11 01 98* - jiné odpady obsahující nebezpecné látky
11 03 01* - odpady obsahující kyanidy
11 03 02* - jiné odpady
11 05 03* - pevné odpady z cištení plynu
11 05 04* - upotrebené tavidlo .
1201 06* - odpadní minerální rezné oleje obsahující halogeny (krome emulzí a roztoku)
1201 07* - odpadní minerální rezné oleje neobsahující halogeny (krome emulzí a roztoku)
1201 08* - odpadní rezné emulze a roztoky obsahující halogeny
1201 09* - odpadní rezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120110* - syntetické rezné oleje
12 01 12* - upotrebené vosky a tuky
1201 14*-kaly z obrábení obsahující nebezpecné látky
1201 15 - jiné kaly z obrábení neuvedené pod císlem 120114
1201 16* - odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpecné látky
1201 18* - kovový kal (brusný kal a kal z lapování) obsahující olej
1201 19* - snadno biologicky rozložitelný rezný olej
1201 20* - upotrebenébrusnénástrojea brusnémateriályobsahujícínebezpecnélátky
1201 21 - upotrebenébrusnénástrojea brusnémateriályneuvedenépod císlem120120
1203 01 * - prací vody
120302* - odpady z odmaštování vodní parou
1301 01* - hydraulické oleje obsahující PCB
13 01 04* - chlorované emulze

Zborovská II, 15021 Praha 5, tel. 257280111, fax 257280170, [CD : 70891095



4

13 01 05* - nech1orovanéemulze
13 01 09* - chlorované hydraulické minerální oleje
1301 10* - nechlorované hydraulické minerální oleje
1301 11* - syntetické hydraulické oleje
13 01 12* - snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
1301 13* - jiné hydraulické oleje
13 02 04* - chlorované minerální motorové, prevodové a mazací oleje
13 02 05* - nechlorované minerální motorové, prevodové a mazací oleje
13 02 06* - syntetické motorové, prevodové a mazací oleje
13 02 07* - snadno biologicky rozložitelné motorové, prevodové a mazací oleje
13 0208* - jiné motorové, prevodové a mazací oleje
13 03 01* - odpadní izolacní nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
13 03 06* - minerální chlorované izolacní a teplonosné oleje neuvedené pod císlem 130201
1303 07* - minerální nechlorované izolacní a teplonosné oleje
13 03 08* - syntetické izolacní a teplonosné oleje
13 03 09* - snadno biologicky rozložitelné izolacní a teplonosné oleje
13 03 10*-jiné izolacní a teplonosné oleje
130403* - oleje ze dna jiných lodí
13 05 01* - pevný podíl z lapáku písku a odlucovacu oleje
13 05 02* - kaly z odlucovacu oleje
13 05 03* - kaly z lapáku necistot
13 05 06* - olej z odlucovacu oleje
130507* - zaolejovanávodaz odlucovaclioleje
13 05 08* - smesi odpadu z lapáku písku a z odlucovacu oleje
13 07 01* - topný olej a motorová nafta
13 07 02* - motorový benzín
13 07 03* - jiná paliva (vcetne smesí)
13 08 01* - odsolené kaly nebo emulze
13 0802* - jiné emulze
13 08 99* - odpady jinak blíže neurcené
140601 * -chlorotluorouhlovodíky, hydrochlorotluorouhlovodíky (HCFC), hydrotluoro-

uhlovodíky (HFC)
140602* - jiná halogenovaná rozpouštedla a smesi rozpouštedel
140603* - jiná rozpouštedla a smesi rozpouštedel
140604* - kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštedla
140605* -kaly nebo pevné látky obsahující ostatní rozpouštedla
1501 01 - papírové a lepenkové odpady
1501 01* - papírovéa lepenkovéodpadyznecištenéškodlivinami
15 01 02 - plastové obaly
1501 02*- plastovéobalyznecištenéškodlivinami
15 01 03* - drevené obaly znecištené škodlivinami
15 01 04 - kovové obaly
1501 04* - kovové obaly znecištené škodlivinami
1501 05* - kompozitní obaly znecištené škodlivinami
1501 06 - smesné obaly
1501 06* - smesné obaly znecištené škodlivinami
1501 07 - sklenené obaly
1501 07* - sklenené obaly znecištené škodlivinami
150109* - textilní obaly
15 OI 09* - textilní obaly znecištené škodlivinami
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1501 10* - obaly obsahující zbytky nebezp. látek nebo obaly temito látkami znecištené
1501 11* - kovové obaly obsahující nebezpecnou výplnovou hmotu (napr. azbest) vcetne

prázdných tlakových nádob
150202* - absorpcní cinidla, filtracní materiály (vcetne olejových filtru jinak blíže neurce-

ných), cistící tkaniny a ochranné odevy znecištené nebezpecnými látkami
15 02 03 - absorpcní cinidla, filtracní materiály, cistící tkaniny a ochranné odevy neuvedené

pod císlem 150202
16 01 04* - autovraky
1601 03 - pneumatiky
1601 07* - olejové filtry
1601 08*- soucástkyobsahujícírtut
1601 09* - soucástky obsahující PCB
1601 10* - výbušné soucásti (napr. airbagy)
1601 11* - brzdovédestickyobsahujícíazbest
16 01 12 - brzdové desticky neuvedené pod císlem 160111
16 01 13* - brzdové kapaliny
1601 14* - nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpecné látky
1601 19 - plasty
1601 20 - sklo
1601 21* - nebezpecné soucástky neuvedené pod císly 160107 až 160111 a 160113 a 160114
16 02 09* - transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 10* - jiná vyrazená zarízení obsahující PCB nebo temito látkami znecištená neuvedená

pod císlem 160209
1602 11* - vyrazenázarízeníobsahujícíchloronuorouhlovodíky,hydrochloronuorouhlo-

vodíky (HCFC) a hydronuorouhlovodíky (HFC)
1602 12* - vyrazená zarízení obsahující volný azbest
1602 13* - vyrazená zarízení obsahující nebezp. složky neuvedená pod císly 160209 až

160212
1602 15* - nebezpecné složky odstranené z vyrazených zarízení
160601 * - olovené akumulátory
160602* - nikl-kadmiovébateriea akumulátory
160603* - baterieobsahujícírtut
16 06 06* - oddelene soustred'ované elektrolyty z baterií a akumulátoru
160708* -odpady obsahující ropné látky
16 07 09* - odpady obsahující jiné nebezpecné látky
16 1001 * - odpadní vody obsahující nebezpecné látky
16 10 03* - vodné koncentráty obsahující nebezpecné látky
16 11 03* - jiné vyzdívky a žáruvzdomé materiály z metalurgických procesu obsahující

nebezpecné látky
16 11 05* - vyzdívky a žáruvzdomé materiály z nemetalurgických procesu obsahující

nebezpecné látky
1701 01 - beton
1701 02 - cihly
1701 03 - tašky a keramické výrobky
1701 06* - smesi nebo oddelené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku

obsahující nebezpecné látky
1701 07 - smesi nebo oddelené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku

neuvedené pod císlem 170106
170201 - drevo
17 02 02 - sklo
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17 02 03 - plasty
170204* - sklo, plasty a drevo obsahující nebezpecné látky nebo nebezpecnými látkami

znecištené
1703 01* - asfaltové smesi obsahující dehet
1703 02 - asfaltové smesi neuvedené pod císlem 170301
1703 03* - uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04 09* - kovový odpad znecištený nebezpecnými látkami
17 04 10* - kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpecné látky
1704 11 - kabely neuvedené pod císlem 170410
170503* - zemina a kamení obsahující nebezpecné látky
17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod císlem 170503
17 05 05* - vytežená hlušina obsahující nebezpecné látky
17 05 06 - vytežená hlušina neuvedená pod císlem 170505
1705 07* - šterk ze železnicního svršku obsahující nebezpecné látky
17 06 01* - izolacní materiál s obsahem azbestu
170603* - jiné izolacní materiály, které jsou nebo obsahující nebezpecné látky
170604 - izolacní materiály neuvedené pod císly 170601 a 170603
170605* - stavební materiály obsahující azbest
1708 01* - stavební materiály na bázi sádry znecištené nebezpecnými látkami
170901 * - stavební a demolicní odpady obsahující rtut
170902* - stavební a demolicní odpady obsahující PCB (napr. tesnící materiály obsahující

PCB, podlahoviny na bázi pryskyric obsahující PCB, utesnené zasklené dí1ce
obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

170903* - jiné stavení a demolicní odpady (vcetne smesných stavebních a demolicních
odpadu) obsahující nebezpecné látky

170904 - smesné stavební a demolicní odpady neuvedené pod císly 170901, 170902 a
170903

1801 03* - odpady, na jejichž sber a odstranování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem
na prevenci infekce

1801 04 - odpady, na jejichž sber a odstranování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohle-
dem na prevenci infekce (napr. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, odevy na jedno
použití, pleny)

1801 06* - chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpecné látky
1801 08*- nepoužitelnácytostatika
18 01 10* - odpadní amalgám ze stomatologické péce
180202* - odpady, na jejichž sber a odstranování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem

na prevenci infekce
18 02 03 - odpady, na jejichž sber a odstranování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohle-

dem na prevenci infekce
18 02 05* - chemikálie sestávající z nebezpecných látek nebo tyto látky obsahující
18 02 07* - nepoužitelná cytostatika
1901 05* - filtracní koláce z cištení odpadních plynu
1901 06* - odpadní vody z cištení odpadních plynu ajiné odpadní vody
19 01 07* - pevné odpady z cištení odpadních plynu
19 01 10* -upotrebené aktivní uhlí z cištení spalin
1901 11* - popel a struska obsahující nebezpecné látky
1901 13* - popí1ekobsahující nebezpecné látky
1901 15* - kotelní prach obsahující nebezpecné látky
1901 17* - odpad z pyrolýzy obsahující nebezpecné látky
190702* - prusaková voda ze skládek obsahující nebezpecné látky

Zborovská 11,15021 Praha 5, tel. 257280111, fax 257280170, ICO : 70891095



19 08 02 - odpady z 1apákupísku
19 08 06* - nasycené nebo upotrebené pryskyrice iontomenicu
19 08 07* - roztoky a kaly z regenerace iontomenicu
19 08 08* - odpad z membránového systému obsahující težké kovy
19 08 09 - smes tuku a oleju z odlucovace tuku obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 10* - smes tuku a oleju z odlucovace tuku neuvedená pod císlem 190809
1908 11* - kaly z biologického cištení prumysl. odpadních vod obsahující nebezpecné látky
1908 13* - kaly z jiných ZPUSObllcištení prÚmysl.odpadních vod obsahující nebezp.látky
19 1003* -lehké frakce a prach obsahující nebezpecné látky
19 1005* - jiné frakce obsahující nebezpecné látky
19 11 01* - upotrebené filtracní hlinky
19 11 02* - kyselé dehty
19 11 03* - odpadní voda z regenerace oleju
19 11 04* - odpady z cištení paliv pomocí zásad
19 11 05* - kaly z cištení odpadních vod v míste jejich vzniku obsahující nebezpecné látky
19 11 07* - odpady z cištení spalin
19 12 06* - drevo obsahující nebezpecné látky
19 12 11* - jiné odpady (vcetne smesí materiálu) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího

nebezpecné látky
19 13 01* - pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpecné látky
19 13 03* - kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpecné látky
19 13 05* - kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpecné látky
19 13 07* - jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpecné látky
2001 01 - papír a lepenka
2001 02 - sklo
2001 08 - biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
2001 11 - textilní materiály
20 01 13* - rozpouštedla
2001 14* - kyseliny
2001 15* - zásady
20 01 17* - fotochemikálie
2001 19* - pesticidy
2001 21* - zárivky a jiný odpad obsahující rtut
2001 23* - vyrazená zarízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
2001 26* - olej a tuk neuvedený pod císlem 200125
2001 27* - barvy, tiskarské barvy, lepidla a pryskyrice obsahující nebezpecné látky
2001 29* - detergenty obsahující nebezpecné látky
2001 31* - nepoužitelnácytostatika
2001 33* - baterie a akumulátory, zarazené pod císly 160601, 160602 nebo pod císlem

160603 a netrídené baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
2001 35* - vyrazené elektrické a elektronické zarízení obsahující nebezpecné látky neuve-

dené pod císly 200121 a 200123
2001 36 - vyrazené elektrické a elektronické zarízení neuvedené pod císly 200121,200123 a

200135 .
2001 37* - drevo obsahující nebezpecné látky
2001 38 - drevo neuvedené pod císlem 200137
2001 39 - plasty
2001 40 - kovy
200201 - biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 - zemina a kameny
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20 02 03 -jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01 - smesný komunální odpad
20 03 07 - objemný odpad.

5) Do zarízení budou prijímány pouze odpady, u kterých je smluvne zajišten jejich odber
oprávnenou osobou k dalšímu využití nebo k odstranení.

6) Odpady skupiny 18 budou predávány pouze provozovatelum spalovacích zarízení, která
splnují požadavky stanovené zákonem c. 8612002Sb., o ochrane ovzduší a o zmene nekterých
dalších zákonu, ve znení pozdejších predpisu, a to v letním období maximálne do 24 hodin a
v zimním období maximálne do 48 hodin od jejich prevzetí.

7) Preprava nebezpecných odpadll bude zajištována po schválených prepravních trasách
nebezpecných vecí a nebezpecných odpadu.

8) Pro cinnost obsluhy zarízení bude vždy zabezpeceno sanitární zázemí v souladu
s narízením vlády c. 17812001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamestnancu
pri práci, v platném znení.

9) Odpady, které nesplnují požadavky pro prijetí, nebudou do zarízení prijaty a duvod
neprijetí i jejich dodavatel bude do 7 dnu písemne nahlášen KÚ Stredoceského kraje, OŽPaZ.

Oduvodnení

Krajský úrad Stredo ceského kraje, odbor životního prostredí a zemedelství, obdržel
dne 14. 11. 2003 žádost spolecnosti EKOPRIM S.r.o. se sídlem v Tábore, Chýnovská 1917/9,
IC 251 74 959, o udelení souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozování
mobilního zarízení ke sberu a výkupu odpadu.

Jedná se o nákladní automobily se speciálními nástavbami, které splnují požadavky
pro provoz vozidel na pozemních komunikacích. Využívané dopravní prostredky jsou urceny
ke sberu a výkupu odpadu kategorie O a N od puvodcu s následným predáním jiné oprávnené
osobe k dalšímu jejich využití nebo k odstranení.

žádost byla doložena kopií výpisu z obchodního rejstríku, vedeného Krajským
soudem v Ceských Budejovicích, kopií koncesní listiny Okresního živnostenského úradu
Tábor pro predmet podnikání - podnikání v oblasti nakládání s nebezpecnými odpady, kopií
živnostenského listu Obecního živnostenského úradu Mestského úradu Tábor pro predmet
podnikání - nakládání s odpady (vyjma nebezpecných), kopiemi rozhodnutí OkÚ Tábor, RŽP
o udelení souhlasu k nakládání s nebezpecnými odpady a ke spolecnému netrídenému
shromažd'ování odpadu, kopií rozhodnutí MŽP o udelení autorizace pro nakládání s odpady
podléhající zprísnenému režimu, kopií osvedcení o autorizaci, kopiemi rozhodnutí KÚ
Jihoceského kraje o udelení souhlasu k provozování mobilních zarízení ke sberu a výkupu
odpadu a s jejich provozními rády, kopií stanoviska krajského hygienika Jihoceského kraje
k provoznímu rádu, kopiemi dokladu k odborné zpusobilosti odpadového hospodáre, kopiemi
smluv o pronájmu dopravních prostredku, kopiemi smluv o odberu odpadu a 2 výtisky
provozního rádu.
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Dnem dorucení podání bylo zahájeno správní rízení v souladu s § 18 zákona c.
71/1967 Sb., o správním rízení (správní rád), ve znení pozdejších predpisu. V uvedené veci
bylo již vedeno dríve správní rízení, které bylo ukonceno vydáním rozhodnutí o neudelení
príslušného souhlasu z duvodu opakovaného negativního stanoviska KHS Stredoceského
kraje s provozním rádem zarízenÍ. Protože vydání nesouhlasného rozhodnutí nevylucuje
podání nové žádosti, proto žadatel podal novou žádost. Predložený provozní rád byl
postoupen dne 20. 11. 2003 v souladu s § 75 písmo d) zákona o odpadech opet k vyjádrení
KHS Stredoceského kraje se sídlem v Praze. Tento dotcený orgán z hlediska ochrany
verejného zdraví zaslal 20. 1. 2004 k provoznímu rádu již souhlasné stanovisko s podmínkou
o zabezpecení sanitárního zázemí pro obsluhu zarízenÍ. Po obdržení uvedeného vyjádrení byl
spisový materiál posouzen z hlediska splnení požadavku vyplývajících ze zákona o odpadech
a príslušných provádecích vyhlášek. V podání se nezjistily závažné nedostatky. Správní orgán
v rízení neshledal duvody k odeprení souhlasu, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Souhlas nenahrazuje jiná rozhodnutí vydávaná na úseku tvorby a ochrany životního
prostredí a muže být zrušen nebo zmenen na základe ustanovení § 78 odst. 4 zákona o
odpadech.

Poucení

Proti tomuto rozhodnutí má úcastník rízení právo podat odvolání k Ministerstvu
životního prostredí CR. Odvolání se podává u Krajského úradu Stredoceského kraje,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ve lhute 15 dnu ode dne oznámení rozhodnutí (§ 53 a § 54
odst. 1 a 2 zákona C. 71/1967 Sb., o správním rízení (správní rád), ve znení pozdejších
predpisu).

Príloha

Provozní rád zarízení ke sberu a výkupu odpadu Stredoceský kraj

Toto rozhodnutí obdrží:

a) úcastník rízení na dorucenku
EKOPRIM S.f.O.,Chýnovská 1917/9, 390 02 TÁBOR
b) na vedomí (bez prílohy po nabytí právní moci)

J!HS Stredoceského kraje, Dittrichova 17, 12801 PRAHA 2
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