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RozHoDNUTí
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný dle ust.
$ 67 písm' g) zákona č. 12912000 Sb., o kľajích' vę zněni pozdějších předpisů a $ 78 odst. (6)
zźlkona č,. 18512001 Sb., o odpadech a o změně někteľých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o odpadech) rozhodl v souladu s ust. $ 78 odst. (2) písm. a) zákona o
odpadech udělit

souhlas

dle ust. $ 14 odst. (1)zákonao odpadech
pľávnické osobě' kteľá je účastníkem řízení dle ust. $ 27 odst. (I) zák. č,.5OO]2OO4

spľávního řádu' ve zněnípozđějších předpisů

Spľáva majetku Kynšperk nad ohří spol. s ..o|oĺo ro:ľlllĺJnuiĺ i l;l1 lĺ] 1;l-;:'.,; , ĺ l::; l :

Chebská ó97 cii:ĺ'l "'" "''Ý:''4'''4p'k"''"Kylšpeľk nad ohří i:i.Á"j,j]l'í Ú;',,.'U ii.,i,i,-i].i,r\,:ri.l,_|';,'] ',,'i,,;\ji
ICO 252 33 ss6

(:) 
k provozování zařízeníkvyužívání odpadů (zpracování autovľaků) navymezené č , ':.'.;

pozemku p.č,. 99, I00,84/3 a 83lI v k. ú. Kynšperk nad ohří.

Souhlas se uděluje zatěchto podmínek:
l. Pľovozovatel zajistí, aby činnost v zaŤízení byla prováděna v soüladu se

schváleným provozním řádem odsouhlaseným tímto ľozhodnutím a aby se pľováděla
tak, aby nedocházelo k ohľoŽení životního prostředí a zdľavi lidí.

2. Zařízení ke zpracování autovľaků bude viditelně odděleno a označeno od ostatních
pozemků, kde se nachází sběrný dvůľ téhož pľovozovatele zaŤizęnĹ

Tímto ľozhodnutím se zároveň schvaluje pĺovozní řád zařízení, kteľý je nedílnou součástí
tohoto ľozhodnutí

odůvodněnĺ:
Kĺajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru Životního pľostředí a zemědělství byla doľučena
Žádost výše uvedeného subjektu Spľáva majetku Kynšpeľk nad ohří spol. s ľ.o.' zastoupęné na
základě plné moci Ing' Josefem Štýbrem, o udělení souhlasu Ĺ pľovozování zařizęni
kvyužívání autovraků. Zařízení je umístěno ve sběrném dvoře města Kynšperk nad ohří
umĺstěný na p.p.č' 99, I00, 8413 a 83/l v k.ú. Kynšperk nad ohří; adľesa Školní 542. Żádost
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obsahovala návrh pľovozního Ťádu zatízení, výpis zživnostenského a obchodního ľejstříku'

ustanovení odpadového hospodáře' procesní pinou moc pro Ing' Štýbľa Josefa' kolaudační

souhlas s uŽíváním stavby.

Spľávní orgán žádost a předložený návrh pľovozního.řádu prostudoval a to. jak z formźini tak i

věcné stľánky a konstatova., Že Žádost 
'"u oo formální-stránce předepsané náleŽitosti a návrh

pľovozního řádu je v souladu s pří1ohou i. t u Ż vyh1. č,. 352l2OO8 Sb', o podľobnostech

nakládání s autovraky , ve znénípózdějších předpisů' Spĺávní orgán tedy moh1 posoudit žádost

účastníka Íízeniu ""íé- 
jejím rózsahu a dle ust. $ 78 ódst. (3) zákona o odpadech ji shledal v

souladu s povinnostmi vypiyvajícími z tohoto zákonaa prováděcích pľávních předpisů'

í |ľriucľru správního ilzôni dne 29'12.2OI5 zaplati| účastník Ťizení dle poloŽky 12Ż písm' b)

přílohy zákoĺa o spľávních poplatcích 500,- Kč správní poplatek na učet Kľajského úřadu
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Karlovarského kraje

Poučení:

V souladu s ustanovením $ 81 a násl' zźlkonač,.5OOI2OO4 Sb., spľávní řád, ve znénipozďějších

předpisů' m]lže účastník tízęĺípľoti tomuto rozhodnutí podat odvolání k Ministeľstvu životního

prostředí CR, prostřednictvíń Kĺajského úřadu Káľlovaľského kraje, odboru životního

prostředí a zemědělství' a to do 15 ti dnů ode dne oznámenirozhodnutí; pľvním dnem lhůty je

den následující po dni oznámení ľozhodnutí'

V Karlových Varech dne 13. I.2016

Kĺajský úřad Kaľlovarského kraje konstatuje' že Žáďost a provozní řád splňují podmínky

uyply*1ĺ.ĺ ze zákona o odpadecň a jeho próváděcích pľávních předpisů' pľoto správní oľgán

rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoio rozhodnutí , za ďodtŽení stanovených podmínek'

Příloha:
Provozní řád

obdrŽí:
zplnomocněný zástupce: 


