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V Olomouci dne 5. prosince 2014

Rozhodnutí
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako
orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství příslušný dle ustanovení
§ 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění 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“)
mění
své rozhodnutí ze dne 14. dubna 2014 vydané pod č.j.: KUOK 36776/2014, kterým
byl právnické osobě: GLOBAL RECYCLING a.s., se sídlem Doudlebská 1046/8,
140 00 Praha, IČ: 24672394, udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru a
výkupu odpadů (dále též „zařízení“) a s jeho provozním řádem.
A. Ve výrokové části II. se za slova „s provozním řádem zařízení“ vkládají slova
„ a s jeho dodatkem č. 1“
B. Podmínka uvedená v rozhodnutí pod bodem 1 „ 1) Zařízení bude provozováno
v rozsahu a způsobem uvedeným v provozním řádu zařízení, který byl odsouhlasen
Krajským úřadem Olomouckého kraje a jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí“.
se ruší a nahrazuje se zněním stanoveným tímto rozhodnutím.
Nové znění po změně je: „ 1) Zařízení bude provozováno v rozsahu a způsobem
uvedeným v provozním řádu zařízení a jeho dodatku č.1, které byly
odsouhlaseny Krajským úřadem Olomouckého kraje, a jejichž ověřené
stejnopisy jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.“
C. Podmínka uvedená v rozhodnutí pod bodem 2 „2) Příslušní pracovníci budou
s provozním řádem zařízení prokazatelně seznámeni.“
se ruší a nahrazuje se zněním stanoveným tímto rozhodnutím.
Nové znění po změně je: „ 2) Příslušní pracovníci budou s provozním řádem
zařízení a jeho dodatkem č.1 prokazatelně seznámeni.“
Původní souhlasné rozhodnutí ze dne 14. dubna
č.j.: KUOK 36776/2014 zůstává v ostatním beze změny.
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Odůvodnění
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel
dne 10.11.2014, žádost účastníka řízení: GLOBAL RECYCLING a.s., se sídlem
Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha,
ísemné plné moci panem
o schválení dodatku č. 1
odpadů. Zařízení je provozováno na základě rozhodnutí ze dne 14. dubna 2014
vydaného pod č.j. KUOK 36776/2014, kterým byl udělen souhlas s jeho provozem a
s provozním řádem.
Předmětem dodatku č. 1 provozního řádu zařízení je rozšíření seznamu přijímaných
druhů odpadů do zařízení.
Správní poplatek ve výši 500,- Kč dle položky č. 122 písm. b) sazebníku správních
poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen
dne 27. listopadu 2014.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
předložený návrh přezkoumal, zjistil, že je v souladu se zákonem o odpadech a jeho
prováděcími právními předpisy, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Jeden výtisk dodatku č. 1 provozního řádu zařízení bude archivován na Krajském
úřadě Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, do 15 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí ČR, podáním učiněným
u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
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