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Krajský úřad Libereckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství, jako orgán veřejné správy
v oblasti odpadového hospodářství příslušný dle ustanovení $ 71 písm. j) a $ 78 odst. 2 písm. a)
zákona č' 185/200l Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech..), Po provedeném Ťizeni ve smyslu zákona
č. 50012004 Sb., správni Íád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řáď,,),

uděluje souhlas

právnické osobě vanMayen s.r.o.'

se sídlem U Potoka I29,460 10 Liberec XX - ostašov, IČ: 286979|0,

účastníkoviŤízení dle $ 27 odst. 1 správního řádu,

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

k provozování mobilního zaÍuení ke sběru a výkupu odpadů nauzemi Libereckého kraje;
jedná se o speciální nákladní kontejnerové automobily vybavené sklápěcí ložnou plochou,
tahače návěsů, valníkové automobily, ve vlastnictví Žadatele' určené ke sběru a výkupu
odpadů kategorií ostatní ,,o,o d nebezpeěný 

',N.. 
(,,oAI..),

s provozním řádem mobilniho zaíízení ke sběru a výkupu odpadů, ktery je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí.

Souhlas se uděluje za téchto podmínek:

1. Provoz zaŤízení bude probíhat podle schváleného provozního řádu, který je přílohou tohoto
rozhodnutí, a provozovatel zaŤízení bude přijímat pouze odpady kategorie ostatní uvedené
v kapitole č. 6 schváleného provozního řádu.

2. Veškeré změny týkajicí se provozu zaÍízeni budou předem projednány a schváleny Krajským
uřadem Libereckého kraje, odborem Životního prostředí a zemědělství'

3. Souhlas se lydává na dobu neurčitou.

Kraiský úřad Libereckého kraie
U Jezu 642l2a, 4ó1 80 Liberec 2 . tel.: + 420 485 226 111 . fal + 420 485 226 444
e.mail: podatelna@kraj-lbc'cz. m haj.|bc.cz.IC: 70891508 . DIČ: cz7089l508 .
Datová scbránka: c5kbvkw



KULK 49130t2012

odůvodnění

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
',krajský 

úřad..),
obdrŽel dne 13. 6,2012 Žádost společnosti PELAMIS s.r.o.' se sídlem Tovrírní 3062,470 OI Česká
Lípa, zp|nomocněného subjektu jednat za právnickou osobu vanMayen S.Í.o.' se sídlem U potoka
I29, 460 10 Liberec XX - ostašov, IČ: 28697910 (dále jen ,,žadatel.o), o udělení souhlasu
k provozování mobilniho zaŤizení ke sběru a výkupu odpadů nauzemí Libereckého kraje.

Mobilní zaÍízenije urěeno kesběru u,,ytupu odpadů kategorií ostatní ,,oo, dnebezpečný,,N..
(,,oN..) uvedených v kapitole č. 6 schváleného provozního řádu.

Žádost neobsahovala všechny náleŽitosti, proto bylo správní Íizeni přerušeno u.snesením
čj. KULK 4522212012, které zástupce žadate|e obdrŽel dne2, července 2012. Současně by|žaďate|
vyzván kodstranění nedostatků podríní ve lhůtě do 31. srpna 2a12, Toto usnesení obdrŽel
zplnomocněný zástupce žadate|e dne 4. července 2012. Dne 12. 7. 2012 krajský úřad obdržel
všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí ve věci' a proto bylo rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V rámci Íizeni byly předloženy následující doklady:

- Provo zníŤádmobilního zaŤízenike sběru a výkupu odpadů

- Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vloŽka 27335

- Výpis z Živnostenského rejstříku mj. na činnost Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
a Podnikaní v oblasti nakládaní s nebezpečnými odpady

. 4x kopie technického prukazu na mobilní zatízeni
- Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje čj.: KHSLB

Í2844/2012 ze dne25' ěewna20l2
- Plnámocpro spoleěnostPELAMIS, s.r.o.' IČ:2158706I) ze dne7.6.2012.

Dle ustanovení $ 14 odst. I zákonao odpadech |zeprovozovatzaŤízení pouze nazákladě rozhodnutí
krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zaŤízení a s jeho provozním řádem.

Krajský úřad upozorňl'rje, že žadate|je povinen nakládat sodpady tak, aby plnil cíle obsaŽené
v Závazné části Plránu odpadového hospodářství Libereckého kraje, která byla vyhlášena obecně
závaznou r,yhláškou kraje č. I12004 s účinností od 15. dubna 2004.

Správní poplatek byl uhrazen dne 25. 4,2012.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutímiže účastník tizení podle ustanovení $ 81 odst. 1 správního řádupodat
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu Životního prostředí. odvolaní se podává u
Kraj ského úřadu Libereckého kraj e.

odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízeni, jež mu předcházelo. odvolaní
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Podané odvolání má v souladu s ustanovením $ 85 odst. l správního řádu odkladný účinek.
,..

Ing. Jarflslava Janečková
vedouc{/odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha lx schválený provozní řád

Na vědomí - po nabytí právní moci rozhodnutí
ČtŽp,oI Liberec
KHS LK


