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Počet|istů: 2
PočetpříIoh.' 1
PočetIistů
oří|oh:
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RozHoDNUTí
KrajskýúřadP|zeňského
kraje,odborŽivotního
prostředí
jako
(dá|ejen ,,správní
orgán..)
příslušný
orgánveřejnésprávypod|eustanovení
29
odst.
1
zákona
č,'129t2oo0
Sb.' o
s
ve zněnípozdějších
krajích,
předpisů,
pod|eustanovení
s 78 odst.2 písm.a) a S 78 odst.
6 zákona č. 18512001
sb', o odpadecha o změně někteýchda|ších
zákonů,ve znění
předpisů(dá|ejen ,,zákono odpadech..),
pozdějších
po provedeném
řízeníd|e zákona
č.500/2004
Sb.,správnířád, ve zněnípozdějších
předpisů
(dá|ejen ,,správní
řád..),
uděluje
spoIečnosti
KovošrotNepomuks.r.o.'Na ořechovce 574111,162
00 Praha 6 - Střešovice,
ICO:280 51 149
(dálejen ,,Účastník
řízení,,)

d|eustanovení
$ 14 odst.1 zákonao odpadech
souhlas
a) k provozování zařízeníke sběru nebo výkupu odpadů
b) s provozním řádem zařízenÍke sběru nebo výkupu odpadů.
Souh|asse vydává pro zařízeníke sběru nebovýkupu_ (sběrnakovovýcha vyuŽite|ných
.l84
odpadů)umístěné
na pozemcíchp'č' 32otg,32ot5,32Ot6,32Ot8a st.p.č.
v k'ú'
- kód způsobu
P|ánice(dá|ejen,,zařízení'.)
vyuŽívání
pří|ohy
odpadůR 12 dle
č.3zákona
o odpadech.
Souh|asje vázán na podmínky:
přijímat
1) Do zařízení
v sou|adus vyh|áškou
prostředí
Ministerstva
Životního
č.381t2oo1
Sb., kterouse^stanovíKata|ogodpadů,Seznam nebezpečných
odpadůa seznamy
odpadůa státůpro úče|y
vývozu,dovozua tranzituodpadůa postuppři udě|ováňí
souh|asu
k vývozu,dovozua tranzituodpadů
(Kata|og
odpadů)
druhyodpadů:
02 01 10
Kovové
odpady
1201 01
Pi|iny
a třísky
Železných
kovů
posta@p|zensky-kraj.cz
E-mai|:
,?i,iiiš,,)ni,,i!,,,
.pkensky-kraj.cz

zoasosoo
DIČ|Cz1O89lČo

2

12 01 02
12 01 03
12 01 04
1201 13
15 01 01
15 01 04
1 50 1 0 6
1 60 1 0 3
16 01 16
16 01 17
16 0,|18
1 60 1 1 9
1 60 1 2 0
16 01 22
160214
16 06 011 70 2 0 2
17 02 03
17 04 01
1 70 4 0 2
17 04 03
17 04 04
fi 04 a5
1 70 4 0 6
17 04 07
1 70 4 1 1
17 09 04
19 10 01
19 10 02
1 9 1 20 1
19 12 02
19 12 03
19 12 04
1 9 1 20 5
20 01 01
200102
2001 10
20 01 11
20 0,l 3320 01 34
20 01 36
20 01 38
20 01 39
2001 40
20 02 03
200301
20 03 07
20 03 99

U|etŽe|ezných
kovů
Pi|inya třískyneŽe|ezných
kovů
Úlet neŽe|ezných
kovů
odpadyze svařování
Papírové
a |epenkové
obaly
Kovové
oba|y
S m ěs néo ba | y
Pneum a t ik y
p|yn
NádrŽena zkapa|něný
Že|ezné
kovy
NeŽe|ezné
kovy
Plas t y
S k lo
jinakb|íŽe
Součástky
neurčené
Vyřazenázařízení
neuvedenápodčís|y
160209aŽ160213
olověnéakumu|átory
S k lo
Plasty
Měd',bronz,mosaz
H| iník
Olovo
Zinek
Že|ezoa oce|
C ín
Směsnékovy
pod170410
Ka be| yneuv edené
podčísly
170901,170902
Směsnéstavební
a demo|iční
odpadyneuvedené
a 170903
Že|ezný
a oce|ový
odpad
NeŽe|ezný
odpad
Pa píra |epenk a
Že|ezné
kovy
NeŽe|ezné
kovy
P|astya kaučuk
Sklo
Papíra |epenka
S k lo
o děv y
Textilní
materiá|y
podčís|y
160601
Bateriea akumulátory,
zařazené
, 160602nebopodčíslem
baterie
obsahující
160603a netříděné
bateriea akumu|átory
podčís|em
Bateriea akumu|átory
200133
neuvedené
pod čís|y
200121,
neuvedené
Vyřazenée|ektrické
zařízení
a e|ektronické
200123a 200135
pod200137
Dřevoneuvedené
Plasty
Kovy
Jinýbiologický
neroz|oŽite|ný
odpad
S m ěs nýk o m uná | ní odpad
objemnýodpad
Komuná|ní
odpadyjinakblíŽeneurčené

2) Zabezpečittechnickou kontro|u provozu zařízenía s odpady nak|ádat tak, aby v
povinností
zvláštních
z da|ších
tétočinnostinedoš|ok porušení
vyp|ývajících
důs|edku
předpisů(vodohospodářských,
požárních
hygienických,
aj.)'
posta@plzensky-kraj.cz
E-mai|:
www.plzensky-kraj.cz

Te|.:+ 42O377 19511,|
Fax: + 420 377 195 078

tČo:zoag0366
DIC: C270890366

3

budeprovozováno
3) ZaYízení
tak,aby nedocháze|o
přístupových
ke znečišt'ování
cest a
jehookolísbíranými
nebovykupovanými
odpady'
4) PrůběŽná
evidenceodpadůkatalogových
čísel160122bude vedenatak,Že k názvu
odpadubudev závorceuvedenpopisdruhuodpadu,kteý nejvýstiŽněji
charakterizuje
tentodruhodpadu.
5) Zařízeníprovozovatv sou|adu Se schvá|enýmprovoznímřádem tohoto zařízení,
V případě,Že se rozsah nakládánís odpadybude měnit,anebo bude vydán nový
zákon o odpadechvčetněprováděcích
předpisů,
bude správníorgán poŽádándo 6
měsícůode dne nabytíÚčinnosti
tohotozákonav případě,Že bude souh|asnadá|e
poŽadován
nebopokudzákono odpadechnestanoví
jinak,o vydánínového
souh|asu.
6) V případě shromaŽd'ování
odpadů vo|ně na p|oše nesmí být tyto odpady
kontaminovány
nebezpečnými
|átkami,kteréby moh|y ohrozit povrchovépopř.
podzemní
vody.
7) Na zák|aděustanovení
$ 78 odst'4, písm.a) zákonao odpadechse rušírozhodnutí
správního
orgánuvydanédne27,11'2013
podč,'j,
zPnfi6ol13'
přijímatdo zařízenípouze tehdy, pokud bude zařízenímístem
8) E|ektrozařízení
zpětnéhoodběru pod|eS 37g písm.i) zákona o odpadech,tj. místemurčeným
jsou zpětněodebírána
výrobcem,ve kterém
pocházející
e|ektrozařízení
z domácností
9) E|ektroodpadypřijímatdo zařízenípouze tehdy, pokud bude zařízenímístem
oddě|eného
sběru pod|eS 37g písm.j) zákona o odpadech,tj. místemurčeným
je oddě|eněsbíránelektroodpad.
výrobcem,
ve kterém
10)Souh|as
se udě|uje
na dobuurčitou
do 31.3.2020.

odůvodnění

Správníorgán obdrŽe|dne 3.3. 2015 pod č.j.:Žptzl85t15 Žádost účastníka
řízení
k udělení
souhlasuk aktua|izovanému
provoznímu
řádu zařízení
v souladus ustanovením
$ 14 odst.1 zákonao odpadech'
Dne 4.3'20,15pod č'j,ŽPt2192t15vyzva|správníorgán účastníka
řízenÍk zap|acení
správníhopop|atkud|e ustanovení
5
odst.
2
zákona
č.
63412004
Sb., o správních
$
pop|atcích.
Správnípop|atekve výši500,- Kč by| Účastníkem
řízeníuhrazendne 6'3.
2015.
Správníorgánoznámenímo zahájenířízenívydanémdne 4'3'2015pod č).j.ŽPt21g4t15
v souladus $$ 36 a 38 správníhořádu vyzva|městoPlánice,jakoŽtoúčastnika
řízení,aby
se seznámi|oa vyjádři|opřed vydánímrozhodnutí
s podk|adypro rozhodnutí'
Město
P|ánicese do dobyvydánítohotorozhodnutí
k zahájenému
správnímu
Yízení
nevyjádři|o'
Vzhledem k neúp|nému
podání Žádosti bylo správní řízeníVe výše uvedenévěci
usnesením
správníhoorgánuvydanýmpod č.j.Žptzl99l15 ze dne 4.3.2015přerušeno.
podáníŽádostisprávníorgánve správnímřízení
Po dop|nění
pokračova|.
Žádostobsahova|a
ná|eŽitosti
uvedené
v ustanovení
MŽP č.383t2oo1Sb',
o
$ 1 vyh|ášky
podrobnostech
nak|ádání
s odpady,ve zněnípozdějších
předpisů(dálejen ,,vyhláška..)
a
by|a do|oŽena3 výtiskyprovozníhořádu výše uvedenéhozařízení,Zpracovaného
d|e
pří|ohy
č.,l vyhlášky'
Dok|adyo podnikatelském
oprávněníúčastníka
řízenía soutadu za1ízení
se zákonem
č,,183IZ2006
sb., o územním
a stavebním
řízenísi správníorgán zajistilz předchozího
správníhořízení'
E.mai|:posta@p|zensky.kraj.cz
Te|:+ 42og77 1g5111
lČo:zoagogoo
www.plzensky-|<raj.cz Fax: + 42O377 195 O78 D|Č|CZ7\89O366
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+
a) zákona.o odpadechzruši|
$ 78 odst.4,-p.í9T.
Správníorgán na zák|aděustanovení
vydanésprávnímorgánemdne 27'11'2013pod č'j'zPl11760l13,neboť
rozhodnutí
a doš|o
do zařízení
a řizeníby|ňzšířenrozsahodpadůpřijímaných
v zařízeniu účastník
jsou
podstatné
k podstatnýmzměnám Ve způsobunakládánís odpadyv zařízení,coŽ
rozhodnutím
jejich
tímto
nahrazení
a
rozhodnutí
pro zrušenicitovaných
'ňeny poámínek
úřadu.
krajského
souh|asné
V sou|adus ustanovením
$ 75 písm'd) zákona o odpadechbylo před|oŽeno
Plzeňského
vydanéKrajskouhygienickou-stanicí
stanoviskos provoznímřááem zařÍzení
pracovištěmK|atovydne 20.2'2015pod č.j.
územním
v
P|zni
kraje se sídlem
357612412015.
rozhodlsprávníorgán,jakje výšeuvedeno.
skutečností
Na zák|aděuvedených

účastníků
Poučení

a to k
se |ze odvo|atdo 15 dnů ode dne jeho doručení,
Proti tomutorozhodnutí
orgánu
podánímodvoláníu správního
prostředí
Českérepubliky,
Životního
Ministerstvu
1
správního
pod|e
odst.
85
má
$
řádu.V tétolhůtěpodanéodvolání
Jr" s 86 správního
účinek'
řáduodk|adný

ť''
t

L

al

Ing'Vác|av Liška
vedoucíoddělenítechnickéochrany

Rozdě|ovník
ÚčastníkřízenÍ:
01 Nepomuk
Nepomuks.r.o.'RoŽmitá|ská280,335
Kovošrot
P|ánice
34
180,
340
MěstoP|ánice,Náměstí
orgánbez přílohy:
Dotčený
prostředí,
nám.Míru62, 339 01 K|atovy1
Městskýuráoxtatovy,odborŽivotního
řád
Provozní
Příloha:

z
E.mai|:posta@plzensky-kraj.c

Tg|: + 42O377 1g5 111

|Čo:70890366
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