
KRA.JsKÝ ÚŘxo KRAJE VYsoČ,lNA. .
odbor. ŽivotnÍho' pros.třŮdt a.zemědě|stvÍ

ŽÍŽi':ova ftszsl ,.aab 01 Jihlava' Ěesk.á.r.e|rublik:a

tel.: 5c.{ 602 5Ů2, e.n]ail: pÉ.|áokr.vysccina.cz

Čislo jedrracil. KUJ|.1 1350/2023

Sp. zn.; OZPZ fiBZr/022 VoPr

Vyřizujer:telefon: lng. o|dřir-:h Verpršal/564 6Ú2 517

Rozhodnutí
Kr:ajský Úřad Kraje.Vysočina, adbor Životního'prostredí a zemědělství (ďáeijen'"ka=ry Úřad),

jako věoně a mistnó přísl.ušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle 5$.67 odst'

1 pÍsnr. g). zákona e' lr2g/2oa}Sb,, o kr:ajích (kr:ajské zř'ízenii.), ve znýnÍ pozdějšíeh.předpisŮ,

$21 odst.2a$30odst.3 zákonač,.541lzoizaSb.,ood'padech(dá|e'jen,,Záko.r.l'oodpadeoh..),

po provedeném spr:ávním řizení. podle zákona ó. 50oi2004 Sb-, správnÍ,řád' vezně'ni 'pozdějš:l9it

předpisů (dále jen ,,spráVnÍ řád,.), vydává na zák|adě předloŽenýeh dokJaoů' účastníkovi

.sorávníhg řízenÍ'

právnic}té osobá, H:B:H odpady
|co:275 í0 140,

\ .. .l' povolení
),. ".- '

provozu zaÍ|zenÍpřq Ágrrádáni5,'odp'ady ye..sniý.stu urstanovení.s 2J ods!"z;zákona o odpadech:

^'Lx-'. ^ ,',^ralrÁ nánrrllt 'c .ňázvem
tVD zarlzen r. zarvení',.ke.. .skládováni, sběr.u a .úpravě odpadu s házvem ..P.r,ovozovna

iu'řxň áiÓd,'Hav$skj :ur' - sbětný .dvŮi a výkupna odpadů,1 'óinnosti 
dle katalogu činností

,: -

uyedenáho.v prttoze:ě. 2lr:zákonu o odpadeoh: 3..3.0' 3.4.]0, 1í.1.o.a 12.1.0,

;;ň' 
";ruáoani 

g odpady dle přílohy ě: 5/6 k zákonu o odpadech: R1.2a; R-13 a,, D14 a D15,

Havířská 11.24,5BO 01 Havl'íčkův Brod, Bozemky KN p, Ó. 2B9v:l1,

st, 3302 a st. 3303 v k. ú. HavlÍčkův Br.od,

(dál e. jen,,zařízen|,,),

Povoleníse vydává nadgbu neur.čitou a je platné za těehto podmínek:

1.' Zaí|ízenÍ bude; provozováno ve srnyslu pr,ovozního. ,řádu, který se tímto. r:oŽhodnutím

schva|uje a je jeho nedí|nou souěástí.

Jedná se o .dokument s názvem: ,,PROVOZNí ŘÁo' _ Provozovna H,avlfčkův B.rod,

Havjřská ut. _ sběrný dvůr:'a výkupna odpadŮl', kter;ý zpracovala spoleěnost HBl-i'odpady

s'r,o. V prosinci 2022 a který čítá 21 stran a 3 přílohy'

l(rajský úřad Kraje Vysočina
Žižkav a' 1 88u57,.586 01 Ji h|ava, ] Čo :' 708'90749

l D d atové sch tán ky:'ksab3 e' u'. e.rn ai|: postá @Rr.vysclcÍ na "cz

S.ř.ol, se sÍd|ém Flavířská 1;124, .5B0 0í Havlíčkův .Brod,

umísiění. zařízeni:,

identifil<ačn Í Óíslo zařízen í; cZJ001,64



2. NabytÍm právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnost rozhodnutí krajského úřadu

č. j': KUJI 30485/2019 ze dne 17' 4.2a1g, právní moc 25' 4.2a19, včetně provozního

řádu uvedeným rozhodnutím schváIeného.

||. povolení

k upuštění od odděleného soustřed'ování odpadů ve smyslu ustanovení $ 30 odst. 2 zákona o

odpadech v zařízení pro nakládání s odpady specifikovaném v první výrokové části tohoto

rozhodnutí.

Povoleníse týká níŽe uvedených druhů odpadů zaťazených v souladu s vyhláškou č' 8/2021 Sb.

o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadŮ) a začleněných do níŽe

uvedených samostatných skupin:

Skupina č' 1:

03 03 08 odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyk|aci

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

rc 12 al Papír a lepenka

20 01 01 Papír a lepenka

Uvedené odpady ve skupině c' 1 se budou neodděleně soustřeďovat na zák|adě upuštění od

odděleného soustřed,ování a evidovat pbo jedním katalog. číslem druhu odpadu 19 12 01 Papír

a lepenka,

Skupina č, 2:

15 01 02 Plastové obaly

19 12 04 Plasty a kauěuk

20 01 39 PIastY

Uvedené odpady ve skupině c. 2 se budou neodděleně soustřed'ovat na zák\adě upuštění od

oddě|eného soustřed'ovánÍ a evidovat pod jedním katalog. iíslem druhu odpadu 19 12 04 P|asty

a kaučuk'

Skupina č' 3:

15 01 07 Skleněné obaly

19 12 05 Sklo

20 01 02 Sklo

Uvedené odpady ve skupině č. 3 se budou neodděleně soustřeďovat na základě upuštění od

oddě|eného soustřed,ovánÍ a evidovat pod jedním kata|og' čís|em druhu odpadu 19 12 05 Sklo.

Skupina č' 4:

02 O1 10 Kovové odpady

12 O1 01 Piliny a třisky Že|ezných kovů

Číslo jednacl, spis. zn.: KUJ| 11360J2023, ozPz 1382l2a22Yopr
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16 01 17 ,Že|ezné Kovy

47 n^ aq Že|ezo a oce|l/ \JŤvJ

19 12 02 Železné kovy

20 U 4A ltuvY

l,vedené odpady ve skupině.č. 4 se budou 'neodděleně sgustieďovat na zák|adě 'upušténí od

o.dděleného soustřeďovánÍ a evjdovat pod jedním katalog. čÍs|em druhu odpadu 19 1?' 0i2

Železné kovy.'

skupina á 5:'

,12 01 03 Piliny.a třísky neŽeleznýeh kovů

,15 01 04 Kovové obaly,

16 01 1:8 ]NeŽelezné kov,y

ft a4 a2 Hliník

19 12 03 NeŽelezné.kovy

20 01 40 Kovtrt

Uvedené odpady ve skupině. i' 5'se budgu neodděleně sgustřed]ovat na základě uprrštění od

g:dděleného soustřed,ov. í a evidovat p'od jednírn katalog. císlem druhu odpadu 19: 12 03

NeŽelezné kovy;

$kupina č. 6:

03 01 01 odpadní kŮra a korek'

03.01 05 Piliny, hob|iny'; odřezKy, dřevo, dřevoiřÍskové desky. a dýhy neuvedené pod..ěíslem

03 01 04

15 01 03 Dřevěné ob;a|y

17 02 01 Dřevo

19 1.2o7 Dřevo neuvedené pod Óíslem 19 12 06

20 01 38 'Dřevo. neuvedená po'd óíslem 20 01 37

Uvedené odpady ve skupině c. .6 se bud.ou. neoddě|eně: soustředbvat na 'základě upušiěnÍ od

oddě|eného sgustřed,ování..a evidovat pod jedňím kata|og'. číslem.d'uhu odpadu .19 12 07'Dřevo

:neuvedené pod čÍs|enr 19 12 06.

Povoleníse vydává na dobtt neurčitou a j.e platně za těehto podm.ínek:

1'. Sp.olečrrě lze so"ustředlovat pouze' druhy odpadů stanov€ná v samostáiných skuipinách

uvedený.ch ve druhé výrokové ěást! tohoto.rolhodnuií..

2. Věškerý odpad spustřbdlovarrý neo'ddě|eně na zákÍadě. pov:olenÍ k'upuštění od

oddělené'ho' soustřed]ovánÍ .ad]padŮ se. zařázuje v .Í. .skupině poď 'kala|ogové .Ďíslo

19.120.1., ve 2' skuplně poo táta|ogové:'ě:íslo 1.9: 1..2 04, Ve 3. skupině pod Kalalogové

ČÍslo.}ednací, spis. zn.: KUJI 11"36,012023,' ozPZ 1382t2022Yopr i"-. .

ČÍs|o stránky:,s :..:.;i:: i,:'..;,
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3.

číslo 19 ,í2 05, ve 4. skupině pod katalogové čís|o 191202, v 5. skupině pod kata|ogové

čÍslo 19 12 03, v 6. skupině pod katalogové číslo 191207,

Vpřípadě změny následného způsobu nakládání s odpady u 1. skupiny (rozvázánÍ

smlouvy a ukonieníspolupráce se společností Hamburger Recycling CZ s.r.o., se sídlem

Janáčkova 145112, 693 01 Hustopeče, IČo: 255 95 822, kÍerá svým prohlášenÍm

potvrdi|a odebírání předmětných druhů odpadů v netříděném stavu a která zároveň

zabezpeÓi následné vyuŽití těchto odpadů, bude tato skutečnost oznámena krajskému

úřadu do 30 dnů ode dne změny. Pokud zároveň s oznámením nebude do|oŽen doklad

oprávněné osoby o odběru společně soustřed'ovaných předmětných odpadů, povolenÍ

k upuštění od oddě|eného soustřed'ování odpadů pozbyde platnost a odpady budou

tříděny samostatně podle jednotlivých druhů a kategoriÍ ve smyslu zákona o odpadech.

V případě změny následného způsobu nak|ádání s odpady u 2. skupiny (rozvázánÍ

smlouvy a ukoniení spo|upráce se společností BRNOMETAL s'r,o., se sídlem

Čechyňská 367t25, Trnitá,602 O0 Brno, lČo: 469 03 534, která svým prohlášenÍm

potvrdila odebÍrání předmětných druhů odpadů v netříděném stavu a která zároveň

zabezpečí následné vyuŽití těchto odpadů, bude tato skuteinost oznámena krajskému

úřadu do 30 dnů ode dne změny. Pokud zároveň s oznámením nebude doloŽen doklad

oprávněné osoby o odběru společně soustřed'ovaných předmětných odpadů, povolení

k upuštění od odděleného soustřed'ován[ odpadů pozbyde platnost a odpady budou

tříděny samostatně podle jednotlivých druhŮ a kategorií ve smyslu zákona o odpadech'

V případě změny následného způsobu nakládání s odpady u 3. skupiny (rozvázánÍ

sm|ouvy a ukončení spo|upráce se spo|ečností REMAT GLASS s.r.o.' Se sldlem

Pompova 334137, Komárov,617 00 Brno, IČo: 155 30795, která sr.iým prohlášením

potvrdi|a odebíráni předmětných druhů odpadů v netříděnénr stavu a která zároveň

zabezpeií nás|edné vyuŽití iěchto odpadů' bude iato skutečnost oznámena krajskému

úřadu do 30 dnŮ ode dne změny' Pokud zároveň s oznámením nebude doloŽen doklad

oprávněné osoby o odběru společně soustřed'ovaných předmětných odpadů, povo|ení

k upuštění od odděleného soustřed'ování odpadů pozbyde p|atnost a odpady budou

tříděny samostatně podle jednotlivých druhŮ a kategorií ve smyslu zákona o odpadech.

V případě změny nás|edného způsobu nakládání s odpady u 4' skupiny (rozvázánÍ

smlouvy a ukončení spolupráce s některou z uvedených spo|ečností: REMET, spol. s

r'o', se sídlem Vídeňská 111127, Přízřenice, 619 00 Brno, lČo: O0207 675; NAPoS a.s.

se sÍdlem Baranova 2869/35, ŽÍŽkov,130 00 Praha 3, lČo: 481 55781; EKo Logistics

s'r,o.' se sídlem Tyršova 68, 251 26 Týnec nad Labem, lČo: 267 10170;ALFECU s.r.o',

se sídlem Čepirohy 152, 434 01 Most, |Čo,' 254 18 866; KoVoŠRoT GRoUP CZ s.r.o',

se sÍd|em U kabe|ovny682, Dolní Měcholupy, 102 00 Praha 10, lČo: 28674 286 aTSR
Czech Republics.r.o., se sídlem Soko|ovská 192]79, KarlÍn, 186 00 Praha B, která svým

proh|ášením potvrdila odebíránÍ předmětných druhů odpadů v netříděném stavu a která

zároveň zabezpečÍ následné vyuŽití iěchto odpadů, bude tato skutečnost oznámena

krajskómu úřadu do 30 dnů ode dne změny

7. Vpřípadě změny následného způsobu nakládání s odpady u 5. skupiny (rozvázání

smlouvy a ukončení spolupráce s některou z uvedených společností: NAPOS a.s. se

Číslo 1ednacÍ, spis. zn.: KUJ| 11360na23, aZPz 1382l2022Vopr
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síd|em Baranova 2869|35, Žižkov, 13O 0o Praha 3, |Čo: 481 55781; EKo Logistics

s.r.o., se sídlem Tyršova 68,25126 Týnec nad Labem, |Čo: 267 10170; ALFECU s'r.o.,

se síd|em Čepirohy 152,434 01 Most, |Čo: 254 18866 a KoVoŠRoT GR9UP cZ

s'r'o., se sídlem U kabelovny 682, Do|ní Měcho|upy, 102 o0 Praha'10, |Čo: 28674286,

která svým prohlášením potvrdila odebír:ánÍ předmětných druhů odpadŮ v netřÍděném

stavu a která zároveň zabezpelÍ nás|edné vyuŽití těchto odpadů, bude tato skutečnost

oznámena krajskému úřadu.do 30 dnŮ ode dne změny.

8. V případě změny následného způsobu nakládání s odpady u 6, skupiny (rozvázání

sm|ouvy a ukončení spolupráce s některou" z uvedených spoleěností: S|LVA CZ, s.r.o,,

se síd|em Na Hranici 236116,586 01 Jih|ava' tČo: z0g 68 649 a SAVE CZ, s.r'o., se

sídlem Rváčská 1639, 539 01 Hlinsko, lČo: 259 65 778, která svým prohlášením

potvrdila odebírání předmětných druhů odpadů v netřÍděném stavu a která zároveň

zabezpelí nás|edné vyuŽití těchto odpadů, bude tato skutečnost oznámena krajskému

úřadu do 30 dnů ode dne změny.

Účastník řízenÍ, na něhož se vztahuje rozhodnutÍ správního orgánu dl'e ustanovení $ 27 odst, 1

správnÍho řádu:

HBH odpady s.r.o', Havířská 1124,580 01 Hav|íckŮv Brod, lČo: 27510140

Účastník řÍzení dte usianovení $ 27 oďsť. 3 správního řádu:

město Havlíčkův Brod, Havlíikovo náměstí 57, 58o 01 Hav|Íčkův Brod, lČo: 002 67 449

Toto rozhodnutí nenahiazuje rozhodnutí jiných správních orgánů, vydávaná pod|e dalších

zvláštních předpisŮ.

. odůvodnění

Na základě Žádosti právnické osoby HBH odpady s'r.o., se síd|em Havířská 1124, 580 01

H"uřeni,.u Brod, |Čo: 275 10 140, o povolení provozu zařízení ke sk|adování, úpravě a vyuŽití

odpadu pod|e $ 21 odst' 2 zákona o odpadech, doručené na krajský úřad dne 30. 6, 2022, by|o

v sou|adu s $ 44 správního řádu zahájeno správní řízení, Součástí podáníje iŽádost o povolení

podle $ 30 odst . 2 zákona o odpadech, kdy nemusí být určité druhy osiatních odpadŮ

v předmětném zařizeni soustřed'ovány odděleně. Upuštění od odděleného soustřed'ování

převzatých odpadů se povaŽuje za úpravu odpadů.

Dopisem č. j.: KUJl 64188|2o22ze dne 22.7,2022by|o zahájenÍ správního řízenÍ oznámeno i

druhému účastníku řízení, kteým je dle ustanovení $ 27 odst. 3 věty první správního řádu a $

22 odst, 2 zákonao odpadech město HavlíÓkův Brod, se sídlem Havlíókovo náměstí 57, 580 01

Havlíčkův Brod, lČo: oO2 67 449. Tomuto účastníku řízení by|a dle $ 36 odst' 3 správního řádu

dána moŽnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim. ÚÓastník řízení svého

zákonného práva však nevyuŽil.

ČÍsto 1ednací, spis. zn.: KUJl 11360|2023, ozPz 1382l2o22Yopr
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Vzhledem k tomu, Že žádost neobsahovála všechny ná|eŽitosti dané přílohou ó. 3 zákona o

odpadech a rovněŽ před|oŽený provoznÍ řád neby| zpracován ve smys|u přílohy Ó. 1 vyhlášky

č.27312021 sb., o podrobnostech nakládání s odpady a nebyly doloženy podklady legislativně

poŽadované, bylo správní řízen[, usnesením dle $ 64 odst. 1 písm, a) správního řádu, č' j': KUJl

641g6t2o22 ze dne 22' 7 ' 2022, přerušeno a stanovena lhůta do 31 , 10. 2022 pro dop|nění

podání'

Dne 4.. 11. 2022 obdrze| správní orgán Žádost účastníka řízení ze dne 31' 10.2a22 o

prodlouŽení lhůty stanovené k odstranění nedostatků podání (zaevidována pod Č. j': KUJ|

g4o4il2a22). Na zák|adě táto Žádosti krajský úřad, v sou]adu s $ 39 odst. 2 správního řádu,

lhůtu pro dop|nění podání prod|ouŽi| usnesením ó' j.: KUJl 95117l2a22 ze dne 9. ,11. 2022, ato
do 31 . 12' 2022, Zároveň se o tuto |hůtu prodlouŽi|a i doba přerušení správního řízen[ daná

usnesením č. j.: KUJ| 64196l2a22 ze dne 22' 7 .2022.

V průběhu řízení bylo doplněno závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví. Krajské

hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jih|avě, územního pracoviště Havlíčkův Brod,

č. j.: KHSV132025|2O22|HB/HP/Muš ze dne 9' 1' 2a23, přepracovanou Žádost o povolení

provozu zařízenÍ a dva výtisky přepracovaného návrhu provoznÍho řádu, včetně návrhu

provozního deníku. Správní řízení bylo obnoveno'

Vyměřený správní pop|atek byl, na základě výzvy č. j': KUJ| 731a2023 ze dne 18. 1. 2023,

uhrazen dne24.1.2023.

K Žádosti byly doloŽeny následující doklady (některé písemnosti byly zajištěny správním

orgánem v rámci zjišťovánískutečného siavu věci):
. návrh provozního řádu v listinnó (ve dvou vyhotoveních) a e|eKronické podobě, vóetně

návrhu provozního deníku,
. výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,

vloŽka 23292,
. závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví _ Krajské hygienické stanice kraje

Vysočina Se síd|em v Jihlavě, územního pracoviště Hav|íčkŮv Brod, č. j':
KHsV/32025l2022lHBlHPiMuš ze dne 9. 1.2023 (d|e $ 133 písm. b) zákona o

odpadech),
..' u potvaení oprávněných osob o odběru neoddě|eně soustřed'ovaných druhŮ odpadů,
'\r informace o pozemcích z katastru nemovitostí'íi. rozhodnutí o trvalém uŽívání provozovny všeobecného sběru MěstNV Havlíčkův Brod,

í odboru výstavby, č. j.: Wst./387 ze dne 1 9. 2' 1973
..-! 

"" kolaudační Souhlas s uŽíváním stavby c. j. sTl624/2009/Ha ze dne 28.5.2009 vydaný

\vlest.t.ym úřadem HavlÍčkův Brod, itavební úřad,

'-''.'kolaudační souh|as s uŽíváním stavby Ó, j' sT112401l2010lHa ze dne 27. 10' 2010
.) vydaný Městským úřadem Havlíčkův Brod, stavební Úřad,

' 
.) 

doklad o zaplacenÍ správního poplatku _ avízo o doš|é platbě zas|ané odborem

. . nájemní sm|ouva.

.Předmětém vydání rozhodnutÍ je povolení provozu zařízení ke skladovánÍ, sběru a úpravě
od.,r'ádu,. kterému by|o přiděleno identifikační čís|o zařÍzení CZJOO164, činnosti dle katalogu

ČÍs|o;ednacÍ, spis' zn.; KUJ| 1136012023, ozPz 138212022Vopr
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činnostÍ uvedeného:v příioze c' ?kzákonu o ocipadech: 3'3.0, 3.4.0; 11.1,0 a 12',1.0, způsoby

nak|ádání ls o'dpadY d|e přílohy č. 5/6 kzákonu o odpadech: R12a, R13a, D14 a D15. Dá|e je

předmětem vydání r.ozhodnutí povolení podle $ 30 oclst. 2zákona o odpadech, kd.y nernusi být

urěité druhy ostatních o,dpadů v přeclměin ém zaiízení soustřed'ovány oddě|eně.

Podr.obnýpopisprov.ozuzaťízenijesouóástí,provozníhořádu,kte.ýjepřítohoutohoto
rozhodnutí.

Krajský Úřad upozor:ňuje na povinnost vyplývající z $ 23 odst' :l zákgna o.odpadech týkajíeí 'se.

provedenÍ revize povolení provozu za'řízení, včetně provozního řádu, z hlediska jeho .aktuálnosti

a úp|nosti a předloŽení zprávy o provedené. revizi p'ov.o|eni provozu zarI;zenÍ ka schválenÍ., a t0

ve lhŮiě 6 let ode'dne nabyti.právní moei povolení provozr'l zaťízen|,jeho poslednÍ změny nebo.

rozhgdnutí o schválenÍ pos|ední zprávy o revÍzi. obsahové náležitosti zp'rávy o revizi, jsou

sianoveny'y p1í|oze c. 3 k zákonu o o,dpadqch' Dále: upozor'ňujeme nalpovinno'st uvedenou v $

i95 odsL '1 zákona o odpadech. Provozovale| zařrl:eni:jel povinen eh|ásit Údaj.e.o zař|zení

ur'čeném pro nak|ádáni s odpady a údaje o zahájení, ukoněqn[, přeruše.ní neb'o op.novení

provozu zařÍzení.,Zahájení a obnovení provozu zaťízení se ohlašuje.před jejich,zahájen[nr nebo

.Óbnovenínr. Přerušení nebo ukončenl p,rovozu zařízení se oh|ašuje do. 1.5 dnŮ ode dne, kdy tato

.skutečnostnastala.ohlašovánísepr.ovádípod|epřÍ|ohyč.15vytilášk.yč,.273l'20:21sb','o
podrobnostec'h nakládánís odpady. prostřednictvím Integrované'ho:sy'stémrr plnění ohlašovacíeh

povinnostÍ (wr.vw. ispop' cz).

Vzhledem k tomu' že. Žádgst o povolení pr'Vozu zařízení .ke sk|adování, sběru a úpr:avě odpadu

obsahuje po doplnění vše'chny náleŽiiosti dané přÍlohou ě;, 3 .k zákonu o odpadech, byly

.doloŽeny všechny podkladý legis|ativně požadované a přepraeovaný provozní řád za'řízpnÍ byl

zpraeován ve smys|u přílohy e. 1 vyhtásky ě, 273t2021 sb., o podrobnostech nakládánÍ s

odpady, doše| sp.ávni orgán k závěru, Že vydání přeclnrětných povolenÍ jp moŽné za

přecipokladu splnění poclnrínek cltovanýoÁ ve výiokových částech.toh'oto r:ozhodnutí. Krajský

úřadpodnrínkamiupřesnil(zdůr.azni|)poŽadavk,y naprovozovánÍdanéllozaYizenÍvsou|adus

aktuá|ně platnou legislativou' Podrrrínka č. 1 první výrokové. části tohotb: rozhodnutí byla

stanovena V souladu s S 22 odst. 1 zákanao'oclpadech aváŽe se k p|něni povinnosti provozovď

zařízeník nak|ádání s odpady ve srnyslu schvá|eného provozního řádu, který je nedÍ|nou

souďástí tohoto rozhodnutí. S ohledem ke skutečnoŠti, Že p'rovozovatel disponqje p|atnýnt

souh|asemkprovozupředměináhozařízenÍasjehoBrovoznÍmřádenr(v.es'myslu,s 
1.4'"d'gl]1

zákona Ó. 1B5/2o01 sb'', ve zněnÍ Účlnnénr přede dnernnabytÍ.účinnosti nové'ho zákona o

odpadech), č. i': KUJ' 30485120'19 ze dne 17. 4, .2-a1g. právní: nr,oc 25' 4,2a1g, by|a stanovena

podnrÍnkaé.2vprvní,výrokovéčástirozhodnutÍ(nabytÍrn;pr.ávnín:rocitohotor:ozhodrirutí
pozbýváplainostrozhodnuti krajskéhoÚřaduě.j.:KUJl30485/2019zeclne1v.4,.?:a1gIprávnI

moc 25. 4' 2019, včetně. pnovozního. řádu uvedeným r:ozhodnutírn..schv.áleného)' Na zát|a!a'

výše. uvedeného rozhodl'spr:ávnÍ orgán o Žádosti tak, jak je uvedeno ve výr.okové .Óásti tohoto. "

rozhodnutí' '

Pouče.n.í 'o odvolánÍ

Proti. tomuto rozhodnutí se 've. smyslu $' 81 spr:ávního řádu lze odvolat do 15

dorucení tohoto rozhodnutí, k Ministerstvu Životního pr'.ostřed!, a to. podáním
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krajského Úřadu. Případné odvoiáni musí mít náleŽitosti uvedené v $ 82 odst.

Podané odvolání má v souladu s $ 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

jen proti odůvodnění rozhodnutíje dle $ 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

V Jihlavě dne 30. 1,2023

2 správního řádu.

odvolání podané
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,nn.7o,.i.r.. Vopršal
Úředník odboru Životního prostředí a zemědě|stvÍ

Přílaha: 1x schvéIený provozní řád

Rozdě{ovník

obdrží asobně, s přÍlohou:

1' HBH odpady s'r.o.l Havířská 1124, 5B0 0,| Havlíěkův Brod

obdržÍ datovou schránkou, s přílohou:

2' město Havlíókův Brod, Havlíčkovo náměstí 57,580 01 Havlíěkův Brod

ČÍslo jednacÍ, spis. zn.: KUJl 11360|2023, ozPz 1382l2a22Vopr
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