KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: KK/1659/ZZ/20-2
Datum: 15.4.2020
Vyřizuje: Mgr. Lillová/354 222 219

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚKK“),
jako věcně a místně příslušný dle ust. § 67 odst. (1) písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 78 odst. (6) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
vydává toto rozhodnutí, kterým

mění
dle ust. § 78 odst. (4) písm. a) zákona o odpadech
své rozhodnutí č.j. 1284/ZZ/15-2 ze dne 14.4.2015, ve znění změny č. 1 č.j. 1738/ZZ/17-2 ze
dne 17.5.2017,
kterým byl právnické osobě, která je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. (1) zák. č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Chodovské technicko - ekologické služby s.r.o.
U Porcelánky 212,
Chodov, PSČ 357 35
IČO: 263 19 438
udělen souhlas k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů
na území Karlovarského kraje,
a to mobilními prostředky uvedenými v příloze č. 1 provozního řádu zařízení
takto:
A. Souhlas se prodlužuje o 5 let – do 16. 4. 2025.
B. Aktualizuje se příloha č. 1 provozního řádu zařízení, který je nedílnou součástí vydaného
rozhodnutí. Ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platí provozní řád
s aktualizovanou přílohou č. 1 pro zařízení k mobilnímu sběru a výkupu odpadů z března
2020 a plně nahrazuje předchozí přílohu č. 1 z března 2017.
Ostatní části rozhodnutí krajského úřadu č.j. 1284/ZZ/15-2 ze dne 14.4.2015, ve znění změny
č. 1 č.j. 1738/ZZ/17-2 ze dne 17.5.2017 zůstávají nadále v platnosti.
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Odůvodnění:
Dne 26.3.2020 byla Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství doručena žádost společnosti Chodovské technicko - ekologické služby s.r.o.
o prodloužení souhlasu k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, který byl
vydán na dobu určitou do 17. 4. 2020. Současně provozovatel mobilního zařízení aktualizoval
přílohu č. 1 provozního řádu, kde je uveden seznam vozidel, kterými je sběr a výkup prováděn.
Byl doložen technický průkaz nově pořízeného vozidla zvláštního určení.
Mobilním zařízením jsou vozidla s lisovací nástavbou, kontejnerová, sklápěcí a ostatní vozidla,
jejichž druhy a RZ jsou uvedeny v příloze č. 1 provozního řádu zařízení. Provozovatel zařízení
nezměnil účel, technický popis ani technologické postupy nakládání s odpady, provozní řád
nadále splňuje nároky dané přílohou č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, ve znění pozdějších předpisů, provozovatel pouze aktualizoval vozový park, který je
přílohou provozního řádu.
Stále platí, že platnost rozhodnutí stanovuje správní orgán na dobu určitou, neboť by během
provozu zařízení mohlo dojít ke změně podmínek rozhodných pro udělení souhlasu, které by se
správní orgán nemusel dozvědět. Žadatel proto musí po uplynutí této doby, pokud bude chtít i
nadále provozovat uvedené mobilní zařízení, předložit žádost o prodloužení uděleného souhlasu.
Schválený provozní řád splňuje podmínky vyplývající ze zákona o odpadech a jeho prováděcích
právních předpisů, proto správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
V souladu s ust. § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
může účastník proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to k Ministerstvu životního prostředí
prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni
oznámení rozhodnutí.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Příloha: Provozní řád
Obdrží - účastník řízení:
– Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o., U Porcelánky 212, 357 35 Chodov

