
Knajský r}řa*l $'ibereck*t$$ kraie

ol.l [rt;r Ž } vtltn ilrtr í}r{}st řťLi 1 ;l zr"rntirlČ" l str'i

PELAMIS s.r.o.
Tovární 3062
47O OI ČpsrÁ lÍpa

ČÍslo rloNeci
KULK 6849212012
oŽPz 112412012ooo/3

clpnÁYNĚN a tl Řt. oN t osoBA/LINKA/E-MAIL
Mgr. Bláha/388
rober-t. b I aha@ kraj - lbc. oz

\\\LibeÍBc!ď\ktai

LIBEREC
\9.10.2012

ROZHODI\UTI
Krajský úřad Libereckého kraje' odbor Životního prostředí a zemědělství, jako orgán veřejné správy
v oblasti odpadového hospodářství příslušný die ustanovení $ 71 písm. j) a $ 78 odst. 2 písm. a)

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen ,.zákon o odpadech..), Po provedeném Íizeni ve smyslu zákona
ě.50012004 Sb., správní řád' ve zněnipozdějŠích předpisů (dále jen,,správní řád..),

udě|uje souh|as

právnické osobě vanMayen s.r.o.'

se sídlem U Potoka 129" 46010 Liberec XX - ostašov, IČ: 28697910,

účastníkoviŤi,zení dle $ 27 odst. l správního řádu,

v souladu s $ 14 odst' l zákona o odpadech,

s dodatkem č. l k provoznímu řádu mobilního zaÍízení ke sběru a výkupu odpadů na území
Libereckého krajeo schváleného rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
Životního prostředí a zemědělství, pod čj.: KULK/49|3012012 ze dne 20. července 20|2, jehoŽ

ověřený stejnopis je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí'

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Provoz zaŤizeni bude probíhat podle provozního řádu schváleného rozhodnutím Krajského
uřadu Libereckého kraje, odboru Životního prostředí a zemědělství
čj': KULK/4913012012 ze dne 20' července 2012 a dodatku č' l, který je nedílnou souěástí
tohoto rozhodnutí. Veškeré zmény týkající se provozu zaŤizeni budou předem projednány a

schváleny Krajskýrn úřadem Libereckého kraje, odborem Životního prostředí a zemědělství.

2' Úaaieomobilním zaŤízeníkesběruavýkupuodpadůdle $ 39odst.6 zákonaoodpadecha$23
odst' 4 vyhlášky č. 383/2001 Sb', o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů' budou zaslány clo 2 měsíců od ukončení provozu zaŤizenijak příslušnému obecnímu
uřadu obce s rozšířenou působností podle umístění zaŤizeni, tak také Krajskému úřadu
Libereckého kraie. odboru Životního prostředí a zemědělství.
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3. Zařír'ení.povolené tímto rozhodnutím se bude při písemném a elektronickém styku
s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství prokazovat identifikačním
kódem zaŤízeni CZL00667 (např. při plnění ohlašovacích povinností dle zákona
o odpadech).

4. Souhlas se vydává na dobu neurčitou.

Odůvodnění

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství (dále jen .,krajský uřad,,),
obdrŽel dne 2. 5. 2012 Žádost právnické osoby vanMayen s'r.o., se sídiem [J potoka |29, 460 I0
Liberec XX. ostašov, IČ: 286979ir0, zastoupené společností PI]I,AMIS S.r.o.. se sídlem Továmí
3062, 470 0| Ceská Lípa (dále jen ,,Žadatel..). o udčlení souhlasu k provozování mobilniho zařízeni
ke sběru a výkupu odpadů kategorie ostatní. resp. s dodatkem č. 1 k provoznímu řádu, který byl
schválen rozhodnutím krajského úřadu pod čj.: KUI'K/4913012012 ze dne 20. července 20|2.
Žádost o souhlas s dodatkem č. i byla pÍovozovatelem podána z důvodu změny v kapitole č. 6
schváleného provozního řádu, konkrétně rozšíření seznarňu druhů odpadů určených pro sběr a
výkup odpadů o nebezpečný odpad katalogového čísla 1 1 01 1 1 oplachové vody obsahující
nebezpečné látky. Mobilním zaŤízenim provozovatel provádí sběr odpadů kategorií ,,o.o a ,,N..
(,'oN..) uvedených v kapitole č. 6 schváleného provozního řádu od jednotlivých původců a
následně je odváží k dalšímu využiti či odstranění oprávněnou osobou.

Dle ustanovení $ l4 odst. I zákonao odpadech lze provozova|zaŤízení pouze na základě rozhodnutí
krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozováni tohoto zaříz,cní a s jeho provozním řádem.
Krajský úřad konstatoval, Že podaná Žádost obsahr-rje l'šechny potřebné náleŽitosti, a proto byl
Žadateli udělen sotthlas s dodatkem č. 1 k provoznímu řádu mobilního zaÍízení ke sběru a výkupu
v rozsahu azapodminek shora uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad vede veřejně přístupnou ďatabázt pÍovozovaných zaŤizení na uzemi Libereckého kraje.
Aby mohla býrt :ato ďatabáze aktua|izována, byla stanovena podnrínka č. 2. Tato podmínka
nezbavuje žaďatele povinnosti zasilat údaje o provozovaném zaÍizení příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností.

Podmínka č. 3' která ukládá provozovateli zaŤízení povinnost prokazovat se tZV. identifikačním
kódem zaŤízeni, umoŽní zprůhlednění toku odpadů v rámci předmětného zaŤizeni. Tento kód je
jedinečný pro každé zaiizeni provozované na území Libereckého kraje a umoŽníjehojednoznaěnou
identifikaci při písemném a elektronickém styku s orgány veřejné správy v oblasti odpadového
hospodařství.

Krajský úřad upozorňuje, že žaďate| je povinen nakládat s odpady tak, aby plnil cíle obsaŽené
v Závazné části Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje, která byla vyhlášena obecně
závaznol vyhláškou kraje č. ll2004 s účinností od 15. dubna 2004.

Správní poplatek byl uhrazen dne24.9,2012.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník Ťizeni podle ustanovení $ 8l oclst. l správního řádu podat
odvolání do l5 dnů ode dne jeho doručení kMinisterstvu Životního prostředí. odvolání se podává
u Krajského úřadu Libereckého kraje'
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odvolání musí obsahovat údaje o tom, v j'akém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován
rozpor s práÝními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předchazelo. odvolaní
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné' Podané odvolaní má v souladu s ustanovením $ 85

odst. l správního řádu odkladný účinek.

Ing. Jaroflava Janečková
vedoucí Q0boru Životního prostředí a zemědělství

PříIoha
lx schválený Dodatek č. l k provoznímu řádu

Na vědomí - po nabyí právní moci rozhodnutí
ČlŽp,oI Liberec
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DOI}ATEK C. Í
Y/K PROVOZF{IMU RADU

mobilního zařízení ke sběru

Prcvozovatel:

Název firmy:

Ptávn| fo*rla:

Sídlo:

Ič:

DIČ:

Tel":

Email:

Jed*atel:

vanMayen s.r.o.

Spo|ečnost s ručerrím omezeným

U Potoka 179,46a 10 Liberec XX - ostašov.

2&6 97 914

CZ2869791Ú

+ 42* 7?4 211 78A

o$E*#vaxmayea.**&

Jaroslav Be*c

&. CÍr*raktcr * r&ěel z*ťwextr

PřeEted drub& ***a{ů., nro něž je z4iízepí urče*o. doptnění:

K*talcgavé
čígIa

II $: Ii

l€*t*g**e Název *dp*d*

X op|achové vody obsahujícír.ebezrr,čné |átky

a*tN*íust*noveníYrcvazxíhoEádtlzúsrávajívplatlrosti'

KRAJsKY ÚŘnn tlgnnrcKÉHo KBAJE
odbor životního prostředí (1)

a zemědělství i-* /1
Sc hvá|en'o rozhod n uti m ri' xuu<iď..Lt.Tu.u]L /
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