
 

         KARLOVARSKÝ KRAJ 
              KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 

 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 

 

 

 

 

 

 
Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 

11.04.2019 24.04.2019 

 

 

Žádost o poskytnutí informací týkající se provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru 

a výkupu odpadů 

 

Dne 11.04.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požádal  

o poskytnutí následujících informací: 

,,1. Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podle § 14 

zákona 185/2001 včetně příloh k zařízení: CZK00247 

2. Přehled změn povolení od roku 2010, zejména změnu navýšení kapacity zařízení“. 

 

K Vaší žádosti sdělujeme:  

Ad 1)  

Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů byl udělen společnosti AMT s.r.o. Příbram, IČO 

47053925 a bylo mu přiděleno identifikační číslo zařízení (dále jen „IČZ“) CZK00247. Souhlas byl 

udělen na základě rozhodnutí vydaným dne 27.06.2011, pod č.j. 2058/ZZ/11 (viz příloha č. 1). 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.07.2011. Tímto rozhodnutím byl zároveň schválen i provozní 

řád tohoto zařízení (viz příloha č. 2), přičemž byly schváleny i níže uvedené kapacity zařízení: 

Roční kapacita zařízení: 45000 tun 

Maximální okamžitá kapacita zařízení: 1000 tun 

Kapacita zásob, které jsou postupně zpracovány: 13000 tun 

Průměrná denní kapacita zařízení: 150 tun 

 

Ad 2)  

V roce 2016 zařízení s IČZ CZK 00247 bylo vydáno nové rozhodnutí o udělení souhlasu ze dne 

19.7.2016, č.j. 1538/ZZ/16-7 (viz příloha č. 3). Rozhodnutí nabylo právní moci dne 05.08.2016. 

Důvod změny byl v osobě provozovatele zařízení, kterým se stala obchodní společnost REFAGLASS 

s.r.o., IČO 29155576. Tímto rozhodnutím byl zároveň schválen i provozní řád zařízení (příloha č. 4), 

přičemž byly schváleny níže uvedené kapacity zařízení: 

Roční projektovaná kapacita zařízení: 45000 tun 

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 30000 tun 

Maximální denní kapacita zařízení: 150 tun 

Projektovaná denní zpracovatelská kapacita: 150 tun. 

 

S pozdravem 

        
Přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozhodnutí (č.j. 2058/ZZ/11) 

Příloha č. 2 – Provozní řád (AMT s.r.o.) 

Příloha č. 3 – Rozhodnutí (č.j. 1538/ZZ/16-7) 

Příloha č. 4 – Provozní řád (REFAGLASS s.r.o.) 


