
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ  

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika 

 

 

Číslo jednací: 307/ZZ/13-6 

Vyřizuje: Mgr. Lillová/219 

R O Z H O D N U T Í  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný dle ust. 

§ 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. (2) 

písm. a) a odst. (6) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), vydává toto rozhodnutí, kterým se 

uděluje  

 

s o u h l a s  

 

dle ust. § 14 odst. (1) zákona o odpadech 

 

právnické osobě: 

EKOM CZ a.s. 

Průmyslová 1472/11 

Praha 10 – Hostivař 

IČ 264 62 061 

 

k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů  

na území Karlovarského kraje,  

a to těmito nákladními automobily s SPZ: 

2AY5980, 2AC7579, 3A18812, 7A35893, 7A66326, 9A53814. 

  

Tímto rozhodnutím se zároveň schvaluje provozní řád tohoto zařízení, který je nedílnou 

součástí tohoto rozhodnutí. 

 

Souhlas se uděluje se za těchto podmínek: 

1. Souhlas se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí. 

2. Všechny sbírané odpady budou předávány k využití nebo odstranění pouze osobám 

oprávněným dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Budou soustřeďovány utříděné 

podle jednotlivých druhů a kategorií a budou zabezpečeny před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

 

O d ů v o d n ě n í :  

Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství byla doručena 

prostřednictvím zmocněnce p. PaedDr. Petra Novotného, CSc. žádost obchodní společnosti 

EKOM CZ a.s., IČ 264 62 061 o udělení souhlasu k provozování mobilního zařízení ke sběru a 

výkupu odpadů.  
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K žádosti byly doloženy požadované doklady, a to kopie výpisu z živnostenského rejstříku, 

provozní řád mobilního zařízení, plná moc a smlouvy s oprávněnými osobami o odstraňování 

odpadů. 

K žádosti však nebylo přiloženo stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k provoznímu 

řádu zařízení, které vydává dle ust. § 75 písm. d) zákona o odpadech a proto správní orgán o 

toto stanovisko v souladu se zásadou procesní ekonomie požádal a zároveň usnesením přerušil 

řízení do doby předložení předmětného stanoviska.  

Stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, jako orgánu ochrany veřejného 

zdraví, bylo doučeno Krajskému úřadu Karlovarského kraje dne 26.2.2013.  

Správní orgán tedy již mohl posoudit žádost účastníka, kterou shledal úplnou, tzn., že žádost 

měla všechny předepsané náležitosti. Poté správní orgán prostudoval přiložený provozní řád 

z věcné stránky a shledal, že vykazuje určité nejasnosti a chyby. Provozní řád byl telefonicky 

projednán se zplnomocněncem PaedDr. Petrem Novotným a dne 21.3.2013 p. Novotný zaslal 

opravený provozní řád.  

Vzhledem k tomu, že dle ust. § 78 odst. (2) písm. a) krajský úřad může udělení souhlasu vázat 

na podmínky, stanovil Krajský úřad Karlovarského kraje podmínku č. 1. a 2. Důvodem 

stanovení podmínky č. 1 je, že během stanovené doby může dojít ke změně podmínek 

rozhodných pro udělení souhlasu, které by se správní orgán nemusel dozvědět. Žadatel proto 

musí po uplynutí této doby, pokud bude chtít i nadále provozovat uvedené mobilní zařízení, 

předložit žádost včetně náležitostí o prodloužení uděleného souhlasu.  

Správní poplatek 500,- Kč dle položky 122 písm. b) přílohy zákona o správních poplatcích byl 

žadatelem uhrazen na účet Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 5.3.2013.  

Schválený provozní řád splňuje podmínky vyplývající ze zákona o odpadech a jeho 

prováděcích právních předpisů, proto správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 

tohoto rozhodnutí.  

P o u č e n í :  

V souladu s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, může účastník proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to k Ministerstvu životního 

prostředí ČR prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Prvním dnem lhůty je den 

následující po dni oznámení rozhodnutí.  

 

V Karlových Varech dne  4.4.2013 
            

 

Otisk úředního razítka 
 

 

  Ing. Jiří Raška 

                                                                      vedoucí oddělení ochrany krajiny,  

                                                                                               zemědělství a revitalizace                                                                                                                                                                                                             

 

 

Obdrží: 

EKOM CZ a.s. 

Průmyslová 1472/11 

Praha 10 – Hostivař 
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