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Rozhodnutí
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
veřejné správy v oblasti
odpadového
hospodářství
příslušný dle
§ 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a §
písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech")

jako orgán
ustanovení
78 odst. 4
zákonů, ve

mění
své rozhodnutí č.j.: KUOK 84997/2007 ze dne 12. září 2007, ve znění rozhodnutí
č.j.: KUOK 17152/2009 ze dne 24. února 2009, ve znění rozhodnutí č.j.: KUOK 27639/2009
ze dne 19. března 2009, kterým byl právnické osobě: MEVAPACK, s.r.o., se sídlem
Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc, IČ: 25387821, udělen souhlas k provozování zařízení ke
sběru, výkupu a využívání odpadů (dále též „zařízení") a s jeho provozním řádem.
A. Ve výrokové části II. se za slova „s provozním řádem zařízení včetně jeho dodatku č. 1 a
dodatku č.2“ vkládají slova „as jeho dodatkem č. 3“
B. Podmínka uvedená v rozhodnutí pod bodem 1 „ 1) Zařízení bude provozováno
v rozsahu a způsobem uvedeným v provozním řádu zařízení a jeho dodatku č.1 a dodatku
č.2, které byly schváleny krajským úřadem a jejichž ověřené stejnopisy jsou nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí".
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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 dodatky č.1, č.2 a č.3, které byly
odsouhlaseny krajským úřadem.
C. Podmínka uvedená v rozhodnutí pod bodem 3 „3) Příslušní pracovníci budou
s provozním řádem zařízení a jeho dodatky č.1 a č.2 prokazatelně seznámeni."
se ruší a nahrazuje se zněním stanoveným tímto rozhodnutím.
Nové znění po změně je: „ 3) Příslušní pracovníci budou s provozním řádem zařízení n
jeho dodatky č. 1, č.2 a č.3 prokazatelně seznámeni."
!

D. Za podmínku č. 9 ve výrokové části rozhodnutí se vkládají tyto nové podmínky, na které
je udělený souhlas vázán:
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