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R o z h o d n u t í 

 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životní prostředí a zemědělství (dále i jen „krajský 

úřad“), jako místně příslušný orgán veřejné správy dle § 145 odst. 2 zákona č. 541/2020Sb., 

o odpadech (dále zákon o odpadech) podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech, v platném znění (dále i jen „zákon o odpadech“), na základě žádosti o změnu 

povolení k provozu mobilního zařízení ke sběru odpadů společnosti TILIA MĚLNÍK spol. s 

r.o., se sídlem Vliněves 9, 277 01, Dolní Beřkovice,  IČO: 498 26 841 (dále i jen „žadatel“), 

 

mění 

 

podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech rozhodnutí Krajského úřadu 

Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 23.6.2021 s č. j. 

057113/2021/KUSK OŽP/Pl k provozu mobilního zařízení ke sběru odpadů (činnost 11.1.0 dle 

přílohy č.2 zákona o odpadech), identifikační číslo zařízení CZS02453 – mobilní zařízení jsou 

blíže specifikovaná v provozním řádu), na území České republiky,  

 

takto: 

 

Aktualizovaný provozní řád, který je nedílnou součástí rozhodnutí se doplňuje o nákladní 

automobil MAN L.2018.858.013 RZ: 5SM323 a DC přívěs s nápravami SVAN CHT 202 RZ: 

5SK8554. 

 

Povolení provozu se uděluje za následujících podmínek: 

1.  Provozní řád schválený rozhodnutím č.j. 057113/2021/KUSK OŽP/Pl ze dne 23.6.2021 je 

nahrazen aktualizovaným provozním řádem schváleným tímto rozhodnutím, který je opatřen 
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kulatým razítkem Krajského úřadu Středočeského kraje a razítkem, ve kterém je uvedeno 

datum a číslo rozhodnutí. 

 

2. Dále platí podmínky stanovené v rozhodnutí č.j. 057113/2021/KUSK OŽP/Pl ze dne 

23.6.2021. 

 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán veřejné správy odpadového hospodářství, 

příslušný ve smyslu § 145 odst. 2 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech (dále i jen „zákon o 

odpadech“) obdržel dne 4.8.2022 žádost společnosti TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. podle § 25 

odst. 1 písm. a) zákona o podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech o 1. změnu rozhodnutí, 

kterým bylo vydáno podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech povolení k provozování 

mobilního zařízení ke sběru odpadů na území ČR. 

 

Změna rozhodnutí se týká změny provozního řádu schváleného tímto rozhodnutím, kdy 

došlo k doplnění provozního řádu o nákladní automobil MAN L.2018.858.013 RZ: 5SM323 a 

DC přívěs s nápravami SVAN CHT 202 RZ: 5SK8554. 

 

Vzhledem k nedostatkům podání byl žadatel vyzván k doplnění podání. To bylo 

krajskému úřadu doručeno 23.9.2022. 

 

Dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech lze změnit rozhodnutí o 

povolení k provozu zařízení k nakládání s odpady, dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro 

vydání rozhodnutí. Žadatel předložil svou žádost v souladu se zákonem o odpadech doloženou 

veškerými potřebnými doklady. 

 

K žádosti byly doloženy elektronicky následující doklady: 

 Závazné stanovisko KHS ze dne 4.8.2022, č.j. KHSSC 40074/2022. 

 TP vozidel. 

 Výpis z OR žadatele. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje posoudil předmětnou žádost ve smyslu ustanovení § 

25 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech a shledal ji v souladu s povinnostmi vyplývajícími z 

tohoto zákona a z prováděcích právních předpisů. Při dodržení technických podmínek provozu 
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zařízení obsažených v provozním řádu a uložených výrokem tohoto rozhodnutí lze vlivy 

provozu povoleného zařízení na životní prostředí a zdraví obyvatel považovat za přijatelné.  

 

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 

ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Toto rozhodnutí je rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, jako orgánu 

veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, 

stanoviska nebo vyjádření podle zvláštních předpisů. 

 

 

Poučení  o  odvolání : 

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu 

podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí, 

odboru výkonu státní správy I, Praha, a to prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského 

kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.  

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor 

s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává písemně nebo 

prostřednictvím datové schránky. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje. 

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové 

schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení.  

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne 

následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený 

dokument připraven k vyzvednutí. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu 

odkladný účinek. 

 

 

 

 

             oprávněná úřední osoba 

                RNDr. Zdeněk Pluháček 

                      odborný referent na  

úseku životního prostředí 

 

Příloha: Provozní řád mobilního zařízení ke sběru odpadů, CZS02453 (aktualizace září 2022) 
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