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Váš dopis značka / ze dne Karlovy Vary 

14.05.2019 27.05.2019 

 

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

a výkupu odpadů 

 

Dne 14.05.2019 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: CZK00166 

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

 

K Vaší žádosti sdělujeme, že souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů, kterému bylo 

přiděleno identifikační číslo zařízení (dále jen „IČZ“) CZK00166, byl společnosti AMT s.r.o. Příbram, 

IČO 470 53 925, udělen rozhodnutím vydaným dne 09.12.2002, v právní moci ode dne 31.12.2002. 

Tento souhlas byl v platnosti od 31.12.2002 do 26.10.2007. 

V roce 2007 bylo tomuto zařízení vydáno nové rozhodnutí o udělení souhlasu ze dne 09.10.2007, 

v právní moci ode dne 27.10.2007, z důvodu rozšíření souhlasu. Tímto rozhodnutím byl zároveň 

schválen provozní řád zařízení, přičemž byla schválena roční kapacita zařízení 100 000 t. Tento 

souhlas byl v platnosti od 27.10.2007 do 07.07.2011. Řízení nebylo vedené jako změnové, ale byl 

vydán nový souhlas, který nabytím právní moci rušil původní rozhodnutí o souhlasu. 

V roce 2011 bylo zařízení s IČZ CZK00166 vydáno nové rozhodnutí o udělení souhlasu ze dne 21.06. 

2011, v právní moci ode dne 08.07.2011, z důvodu nutnosti aktualizace provozního řádu. Tímto 

rozhodnutím byl zároveň schválen provozní řád zařízení, přičemž nebyla navýšena schválená roční 

kapacita zařízení 100 000 t. Tento souhlas byl v platnosti od 08.07.2011 do 18.09.2017. Řízení nebylo 

vedené jako změnové, ale byl vydán nový souhlas, který nabytím právní moci rušil původní 

rozhodnutí o souhlasu. 

V roce 2017 bylo pro zmíněné zařízení vydáno nové rozhodnutí o udělení souhlasu ze dne 31.08. 

2017, v právní moci ode dne 19.09.2017, z důvodu změny technologie (instalace sušárny střepů)  

a nutnosti aktualizace provozního řádu z důvodu změny legislativy, které přikládáme v příloze č. 1. 

Tímto rozhodnutím byl zároveň schválen i provozní řád zařízení, který přikládáme v příloze č. 2. 

Kapacita zařízení nebyla navýšena. Řízení nebylo vedené jako změnové, ale byl vydán nový souhlas, 

který nabytím právní moci rušil původní rozhodnutí o souhlasu. 

 

 

 

 

S pozdravem 

       
Přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozhodnutí  

Příloha č. 2 – Provozní řád  


