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Krajský úřadÚsteckéhokraje

pÍosGedl
odborživotního
a zemědělství
v6|káHradebnÍ
48.40o01ÚgÍnadLabem'P.o.Box|27'vfl.w.k.lstedď.cz'
te|.o47/5657í.|í

ÚstÍnadLabemí.B.2oo2
ČJ:1cfÁsÁr7PzfzrPz.1o/rir
Vyř|zuje:
|ng.Krydloví
krydlova.t@.r-uslecky.cz

P - EKO,s.r.o.

souhlas k provozovánÍzaňzeníke ssru, výkupua úpťaYěodpadů
KrajskýúřadÚsteckéhokaje, odbor životnÍho
prostředÍa zemědě|9M,iako sprámÍoÍgán
příďušnÍ
podb s q7 pbm.h) ákona ó' í2s2ooosb.' o kájioh (krajské
ázenD 'p|alnéma* , $ 78
ods1.2písm.a) ákona č.í85200í sb., o odpadeďla o změněněKerýchdatšlďlákonúv p|alném
zněnl (dálgien ákon o odpadeď) a s 7 odst..| zákonač.7ílí967sb., o správnÍm
(správnÍ
řÍzonÍ
řád),

vydává
spoleěnost|P . EKo, s..o. sg sídlemlíasa'ykoYaío9t62'.tf,ooí ÚsÚ md tabeíL Ěo 473to669
podles 14odsl í zákooao odpadec*|

souhlas
t.
k pÍovoŽování
zafuenÍke sběru' vý|0pua úpravěodpadův arcálu
UstínadLabem- Podhoří

.

na pozeíicl$ p.č.750/1a st.p.č.?úD, 75911a 759/2v k.ú.všebořice. urove|i se sďlva|uje
provomířád zařÍzení.
k úpraGa sldadování
pÍedPfudánímosobámoprávněnýín
k da|šímu
.Doďeá|u hrdou pfijÍÍnány
vyuŽltlneboďstEněnÍ odpady kategorie'ostahr i.nebězpečné.
provozního
řádu,
d|e
vroŽsghu
s výiimkooodpednlúvýóušlirr odpodůz keÍnďo|ii'í'gpoiÉ|telnýď
a
cyto€tatik a kdo ze séptikú
Žump.
odpadybudoupodl6ieiichcbarakterusk|adovány,
íučně
tříděny, příp.||soványa balony, a b ve
sk|du Í'dbBzpehýúodpďo' sldaduo'balů,p|íp.na zpevíÉné,
zabe49čené
vodohoopodářoky
p|oš€. za úče|em
vytvoř€nÍvhodnýchpodmÍnekproda|ší
odpadů'
materláovéčieneÍg€tickóvyuž]tÍ
resp.odslÍaněnl
odpďú' budouprováděnynásHujíd úp|awodpadú:
.
domontáŽvyřazgnýchzar|zoní
pod|ekoduR 12ďí|ohyč.3 áxona o odpadeď|
Kododoadu í\8teqoíto Náze!,pod|ekata|oqu.
vyh|.č.
38í/200ísb.
í6 02,t4
o
neuv€dená Dodčís|v
16 02 09 až16 02 13
!ry@g!ÉzaÍízoní
20 0í 36
podčÍsly
o
vyřazenáeleKÍ|cké
20 01
a etettroňlcxcáriženÍ
newedené
í6 02í3

N

20 0í 35

N

21,m0123a200135.

vyřazenázaízenlobsahujícÍ
16
nebezpečné
s|oŽkyneuvedenápodčÍsly
0209ů160212
vyfuzenéelektÍické
|átky
a e|ektronické
nebgzpečné
zařízenÍobsahu.iícl
podčÍs|v
neuvedené
200121a 20 01 23

Lj-1Oo45tZPZ1zPZ5oKt

.
úpÍava
zářivekstabltizaciÉut|
podlekóduD 9 pří|ohy
č'3 ákona o odpďech
Kododoadu Kateqorie Názevpod|ekatalogqÚhljj8ť2ooí sb.
200121
N
árivkya jlnýodpadobsahuilctÍtí
.
rozdě|enÍm
naiednoÍ|ivé
s|ožky
.. - Ípravao|e|ových|i|tÍú
pod|ek&u R í2 pntohyč.3 ákom o odpadecÍ|
Kód odDadu lGteqorie Názov pod|gkataloou
160í07
N
9|9l9Yéíi|l'y
150202
N
Absofp&í tlnidla' ílttaenimaGriatýtisttc1tr'<aniny
a oarraméooevy

zngč.nobezp€čn'ými
látkami

t
úpÍava
akumuláloÉwlitim olektro|ytu
pod|ěkóduR í2 pří|ohy
č.3 zákonao odoadecn
l(ód odoadu

mfi 33
20 0134

16 06 0í
'1606 02
í60603
í6 06 04

í60605

lGteooíie Názet/pod|ekata|oqu
N
N
N
N
N
N

Etertea akumuatory@
03 a netříděné
baleri€ a akumu|áiorvobsáhuiíciM.t bátéÍlé
Baterieá akumulátory
neuveooÉ
ooac' zo or e3

o|ověneakumulátori

Nik|_ kadmiovébater|ea akurrrrrtáo,v

Baterieobsahul.ci
rluť

All€|ické bate.ie

!Q|!ďerie a alnmu|átorv

ll'
k provozovánímobitn|hozařízenÍk úpravěodpadů- skaÍtagldokumontú.
MobilnÍm
zařlzenlmhjde pÍo.áděna
ska.tacedokum€htúpřtmou púrodcú
podlokó& R í2 přtohy
č.3ákonaoodoad€ c h
Kód odoadu

mu01
mfi39

l(ategorio Nézevpod|ekatalogu
o
PapÍÍa |epenka

o

E4cý

Ve snys|us 78odst.2 písm.a) ákona o odpadechse solh|asÝážena nás|edu|lcÍ
podmínk},:
í' zařízo.n|
budouprovozována
v sou|aduse schvá|eným
provoaÍmÍádem'lehožoGřoný stejnop|s
je nsdÍ|nou
součástí
tohotoroáodnutÍa s iehoŽznénlňbudoobstuhapróxazatetneprósroiená.
z sblránya upravoványbudouW.tradněodpadyuvedené
ve sď|váenán EoYoaím řádu.
3. Bio|oglckyroy'oŽ|te|né
odpady budou sk|adoványs ohlodem n9 mďnost YýsMu hmyzu a
h|odavcÍv uzavřenýchnádoMch , a lo po omezeňoudobutalqaby, ve skladovadchnádóbách
nepÍobltElypÍocesyrozkladu.
a. V.e9leléodpady ze zdravotnictv|
s veterinámíp€čo a výzkumus nimi sowisejÍclhobudou
přejímány
v uzavřenýchnepropustných
oba|ech,odpady k;ta|€ové č.í8 01 02 , iategorieoN
(cas! rc|aa orgányvČ.krovnichvakůa kevníchkonzerv) budoupouzesbínánya předávány
osobámop|ávněným
k'ojiď| odsťanění'
v zařizeníchspo|efuostiP _ EKo nobrrdóusk|adováný.
odpadykatč.í8 01 0í (ostré
předmětyo/N),18 oi oJ (oslrépředmětyo/N) a oopaoyze
zdravotnictví
a veterinární
péče,
najejichŽsběi a oastraňování
jsouk|adenizvláŠtnÍ
požadávky

a.i-100455
EPZI0UPz'50Kt
s ohledemna prevenciinÍekce. nebose vysšípožadavky
dajipředpoldádat
: í8 01 03 (N),1Bo'|
04 (o/N)' 18 02 02 (N)' í8 02 03 (oN) smí bí v aÍeáluspo|ečnostiP - EKo před jejiď|
předánimosobéoprávněné
k iejichodstraněnÍ
skladoványmax.podobu24 hod.
TíÍnto
roáďnutim nel.soujakko|idotčenypovinnostivyplývajicíze zákonaě. 11í11994
sb.,o
si|niční
dopravě' ve zněnÍpozdějšÍch
předpisůa z EwopskédďEdy o m€zinárodnl si|ni&|í
dopravénebezpečných
věcÍ- ADR' vyhlášené
ve sbkc€ ákonůpodó. 94/ío87sb.
V případé'
Že pn pfuiímceodpadůnebudeodpaddo zařízGní
přeYzaLptotoŽejeho v|aslnosti,
pÚvod
gevně
druhči
Y Íozporu
prŮvďnídokrrrnentac|
s přis|ušÍpu
nelrcbyiďD převzetibýo
|sou
v rozporuse schvá|enýmprovoznímřádem, budg tato skutďnost bez áytečnáhoprodlen|
oznánem rýajskému
úřaduUsteckéhobaie včgtněoaačenípůvodce.i ďepra'./cetako/ého
odpadu'a to Iv prípadě,
Žoani nedoidek jehovýožení.
záznamyv provoznlmdenÍkubudouuchováványnejméně
po dobupětilet.
8. souh|as6evydávás p|atnostÍ
do 3í. proslnce2o1o.
odŮvodněnÍ:
spo|eónostlP-EKo, s.r.o.'se sídlemMasary'kova
109/624oooí Ústt nadLabem,Ěo 473í066s,
býa dí'em.0.zn2 pňed|ožena
ÍGa'gkánuúřaduÚsteckehokÍaJeádost o souh|ask p.ovozování
zařlzenÍke sběÍu,výkupua úpravěodpadúpod|gs 14ákom ě' iss2ooí sb.' o odpadechzafÍŽgní
doÉ provozováno\,9 stqÍÉm]ozsahuna áktadě soutlsrt okesnlho
le v současné
úřaduUsti nadLabém.
Předmětemúpravyodpadůje demontážvyřazenýrhaiizgní , úp|avazáňýekstabilizacírtúi'
úpťava
o]ejovýthíiet)rozddenÍmm iďnďivé stoŽkyá fidění směsíodpadůza úč€|€m Yytvoření
vhodnýchpodmínekpÍodalšímatďÉloýé
člen€.gétickévyužitÍodpadů,
resp.ďstraněnl odpadÚ.
MobínÍm
zaÍízenÍm
budeprováděnaskartacedokumentů
pÍ|mo
u původců'
vodenéhoKajsýn 6oud6mvÚst| nad Laběm
. -PÍilďlou'ádos]i i9 výp|szÓbchodnihoÍ6Jstří(tr
odd:c' v|ďka 3682' ávnosteÍ}ský|N Žiwostorrs|éhoodbďu.Magisbáfu mě€ta Ústí n.L pro
na|dádánÍs ostahímiodpady,koncesní|istjnaokesního živnostonského
úřadupro naldádání
s r'9bezpeč.'Íni
odpady'doldadyo lmenoyánlodpado\óhohospodáÍg
p.ovozní
řád zařízení.
a
opalřonlmze dne 8.7.m02o^ámfi rÚaJskýÚřad Ústockéhokraje,odborŽ.Votního
prosiredÍ
a
zem&ě|stvt známýmí'častníkom
a dotěgnýmofgánúmstátÍ|lspráw zaháen| ňzeíí.V řlzeníbý
pfu*oumává! sou|adžádosÍ s povinnostm|vyptývajÍc|m|
zg zákona o odpádecha předplsů
pÍo!/edenl
k
a
s
výs|edky
růE]ské
udaných iďlo
koncepceodpadoveho
hospdtářsM. Protožopfftom
nea|sťlŽádnédůvodÍkteréby bÉn|lyvydánÍsolhlasu.a ze s|.anyúčashíků
řízeníani dotčených
orgáoústátníspr&y n€byly up|atněny
Žádí}epEpomínky,
roáod| ádost| vytovět a souh|asudě|it.
podmÍnek
stanovonÍm
Wedenýchvo Úoku býy upřesněnynéK€ÍénáléŽ|tosti
provoal'Kerénebýy
před|oŽeném
ulgdenyv
návÍluprovoznlho
-ádu.

PoučentoodvolánÍi
Protltomutorozj|odnúí,g
moŽnose odvo|atk MinisteEtvuživotn|ho
Eoslředído patnáď dnood
podánÍm
doručenÍ
u
i{rajské,ho
úÍadu
Ú$eckóho
leho
Drostředia zemědě|stvÍ.

ěllm455/2Pzlq2iPz.5o(.
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