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Rozhodnutí
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle § 67 odst. 1
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 78
odst. 2 písm. a) a § 78 odst. 4 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 v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl dnešního
kladě plné moci zastupuje:
jméno a příjmení:
sídlo:
IČ:

Robert Javůrek
Masarykova třída 884/32, 772 00 Olomouc - Hodolany
65163656
(dále též „žadatel“)
takto:

I.
ve smyslu ustanovení § 78 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech
ruší své rozhodnutí
ze dne 26. 7. 2012, č. j.: KUOK 66459/2012, kterým ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1
zákona o odpadech udělil žadateli souhlas k provozování mobilních zařízení ke sběru
a výkupu odpadů, a rozhodnutí č. j.: KUOK 51149/2013 ze dne 4. 6. 2013 a č. j.:
KUOK 87400/2013 ze dne 9. 10. 2013, kterými byl výše uvedený souhlas měněn.
II.
ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech žadateli
uděluje souhlas
a)

k provozování mobilního
(dále též „zařízení“),

zařízení

ke

sběru

a

výkupu

b)

s provozním řádem zařízení schváleným tímto rozhodnutím.

odpadů

Souhlas se uděluje do 31. 5. 2019 a je vázán plněním následujících podmínek:
1) Zařízení bude provozováno v rozsahu a způsobem stanoveným v provozním řádu
zařízení, který byl schválen krajským úřadem tímto rozhodnutím.
2) Příslušní pracovníci budou s provozním řádem zařízení prokazatelně seznámeni
a kopie provozního řádu bude ve vozidle k dispozici jako součást jeho výbavy.
3) Odpady budou od původců převzaty do vlastnictví provozovatelem zařízení, v něm
budou ihned uloženy a přepraveny k dalšímu nakládání do zařízení určených
k nakládání s příslušnými druhy odpadu dle zákona o odpadech. Převzaté odpady
nebudou skladovány ani soustřeďovány mimo prostor zařízení.
4) Evidence odpadů sbíraných a vykupovaných v zařízení bude vedena v rozsahu
stanoveném v § 39 zákona o odpadech a vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (zejména
§ 21). Dokumenty dokladující kvalitu odpadů přijatých do zařízení je nutno
archivovat po dobu 5 let.
5) Při přepravě budou odpady uloženy v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, aby
nedošlo k jejich smíšení, znehodnocení či nežádoucímu úniku.
6) Zařízení je nutno provozovat tak, aby nedocházelo k poškozování jednotlivých
složek životního prostředí a zdraví lidí ani ke znečišťování cest a okolí zařízení.
7) Žadatel bude oznamovat krajskému úřadu písemnou formou změny organizační,
majetkoprávní, změny adres, názvu nebo oprávněné osoby, a to do 15 dnů
od provedení příslušné změny, stejně tak bude oznamovat veškeré další změny,
týkající se provozu zařízení a v případě změny podmínek, za kterých byl tento
souhlas udělen (i legislativních), požádá krajský úřad o změnu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění
Na základě žádosti fyzické osoby oprávněné k podnikání: Robert Javůrek,
Masarykova třída 884/32, 772 00 Olomouc - Hodolany IČ: 65163656, kterého na
základě plné moci zastupuje:
bylo krajským úřadem zahájeno správní řízení ve věci udělení souhlasu k provozování
mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s provozním řádem tohoto zařízení.
Žadatel na území Olomouckého kraje dosud provozoval výše uvedené zařízení ke
sběru a výkupu odpadů na základě souhlasu krajského úřadu ze dne 26. 7. 2012, č. j.:
KUOK 66459/2012, ve znění pozdějších změn č. j.: KUOK 51149/2013 ze dne
4. 6. 2013 a č. j.: KUOK 87400/2013 ze dne 9. 10. 2013. Vzhledem k aktualizaci
provozního řádu zařízení předložil žadatel novou žádost o souhlas k provozu zařízení.
Vzhledem k tomu, že podaná žádost neobsahovala veškeré náležitosti nutné k jejímu
dostatečnému posouzení, krajský úřad správní řízení usnesením ze dne 4. 2. 2014,
č. j.: KUOK 13590/2014 přerušil a vyzval žadatele k doplnění žádosti. Žadatel svou
žádost doplnil ve dnech 15. a 23. 4. a 14. 5. 2014.
Při posuzování žádosti vycházel krajský úřad zejména z těchto podkladů:
- Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ze dne 10. 1. 2014,
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-

-

aktualizovaný provozní řád zařízení zpracovaný ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů,
zastupování pro
vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
č. j.: KHSOC/05445/2014/OC/HP ze dne 27. 3. 2014, ve kterém souhlasí
s provozním řádem zařízení.

Jeden výtisk provozního řádu zařízení bude archivován na krajském úřadě.
Na základě posouzení kompletnosti a správnosti předloženého materiálu dle zákona
o odpadech a jeho prováděcích předpisů (zejména vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška
č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů), rozhodl krajský úřad tak, jak je ve
výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Upozorňujeme, že tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí nebo vyjádření příslušných
orgánů státní správy dle jiných právních předpisů.
Udělený souhlas bude změněn nebo odejmut tomu, kdo by jej využíval nad stanovený
rozsah nebo v rozporu s právními předpisy nebo dojde–li ke změně podmínek
rozhodných pro vydání tohoto rozhodnutí (§ 78 odst. 4 zákona o odpadech).
Správní poplatek ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých), stanovený dle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen
dne 28. 1. 2014.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů od jeho
doručení podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu k Ministerstvu životního
prostředí podáním u krajského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

„otisk úředního razítka“

RNDr. Zdenka Vymazalová
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Obdrží na základě plné moci (+ příloha: provozní řád):
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