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Oznámení o nabytí právní moci
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemedělství (dále
jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 67 písm. g) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích a ust. § 28 písm. e) a § 33 zákona č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném
znění, oznamuje, že rozhodnutí č.j. KUOK 19805/2021 ze dne 10. 2. 2021 nabylo
právní moci dne 27. 2. 2021. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení bylo
vydáno společnosti MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o., se sídlem U spalovny
6/4225, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 262 27 274, a týká se zařízení „Spalovna
nebezpečných odpadů Prostějov – MEGAWASTE-EKOTERM“.
Krajský úřad dále oznamuje, že v souladu s ustanovením § 13 odst. 9 zákona
o integrované prevenci zveřejňuje výše uvedené rozhodnutí na informačním systému
integrované prevence (www.mzp.cz/ippc). Do tohoto rozhodnutí lze po předchozí
domluvě rovněž nahlédnout na krajském úřadě (budova RCO, Jeremenkova 40b,
779 11 Olomouc) v kanceláři č. 713 (7. patro). Informace o možnosti, kdy a kde je
možné do rozhodnutí nahlédnout, budou zveřejněny na úřední desce krajského
úřadu po dobu 30 dnů.
Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D.
Přílohy:
 rozhodnutí č.j. KUOK 19805/2021 ze dne 10. 2. 2021
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