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Dle rozdělovníku

Váš dopis zn.:
Ze dne:
číslo;ednací: KrtJ slosot2o2oloŽpzšt
Spisová značka: SpKrÚ 5167 4t2o2oloŽPzl4
Vyřizuje: Mgr. Zdeňka Šturmová
Telefon: 466026428
E-mail: zdenka.sturmova@pardubickykraj,cz
Mobil:
Fax:

Toto rozhodnllií
anu "|lb_"."Y.

Datum 05.08.2020

Rozhodnutí
Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového
h,o9_go.dářgtví podle § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 18512001Sb., o odpadech a o změně něktených
nmlŠÍch zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") a ustanovení § 29 oást.
1, § 67 zákona č, 12912000 Sb., o krajích, po správním řízení, vedeném dle zákona č. 5oo/2004 sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,správnířád") a zákonů výše uvedených, rozhodl
na základě žádosti účastníka řízení firmy VERAN s.r.o, tako:

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech

mění souhlas
kprovozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem
udělený flrmě VERAN s.r.o., sídlem Moravská 352,537 01Chrudim, lČ: 259 57 767 (účastník
řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu) pro provozovnu Uhřetice (st.p.č. 22911,22912,241,243,
?4!, ?Jí_a p.Č. ?9?!6,295121,1023,1024,1025,1026, 1027, 1029, 1030,295122,295124 a 286153
k.ú. Uhřetice), lCZ: CZE00394, CZÉo0942 rozhodnutím čj. Rrú 51312l2016ložpZŠT ze dne
8. 6. 20í6 (nabytí právní moci 2. 8. 20í6).

Souhlas se mění následujícím způsobem:

Podmínka č. 7, citovaného rozhodnutí se mění tak, že platnost výše uvedeného rozhodnutí
se prodlužuje do 30. 9.2023

Ostatní podmínky uvedené v citovaném rozhodnutí zůstávají v plném rozsahu v platnosti,

odůvod nění
Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 9.7,2020 žádost firmy VERAN s.r.o., sídlem Moravská
352, 537 01 Chrudim, lC: 259 57 767 o provedení změny ve vydaném rozhodnutí - souhlasu
k provozování zařízení ke sběru, výkupu a odpadů a s provozním řádem tohoto zařízení
pro provozovnu Uhřetice (st.p.č. 22911, 22912, 241, 243, 244, ?45 a p,ó. 29516, 295121, 1023, 1024,
1025, 1026, 1027, 1029, ,t030,295í22,295124 a286153 k,ú, Uhřetice),lCZ: CZE00394, CZE00942.
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O zahájení Předmětnéh9_gpfltlo_řLzeníbylna základě ustanovení § 14 odst. 7 zákonao odpadech
9.9Pi99r Č.j. KrÚ 54727l2o;2otoŽPzŠT ze dne 22.7,2o2o informová-n idruhý účástník řízení- obec
Uhřetice, tedy ob9c, na jejímž území má být zařízení provozováno, zároveň byIa úěastníkům
sPrávního řízení dána možnost, před vydáním rozhodnuti ve věci provedení zmciry ve vydaném
rozhodnutí - souhlasu kprovozování zařízení ke sběru, výkupu a využivání odóadů ásjeho
Provozním řádem, vyjádřit se ke všem shromážděným podkladům roihodnutí, a'to nejpoŽoeli
do 30.7.2020.
V uvedeném termínu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu žádný úěastník správního řízení
neuplatnil.

Krajský..úřad.Pardubického kraje posoudil předloženou žádost o provedení požadované změny -
pro_d1_o_ui9níplatnosti rozhodnutíč,j. KrÚ 5Bl2t2o16lOZPZŠT ze dne 8.6. 20i6 (nabytí právní móci
2,8,2016) zvážil dŮvody, které žadatele vedly k podání uvedené žádosti a rozhodl tak, jakje uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí.

Uěastníci řízení podle § 27 odst. 1, 3 správního řádu:

- VERAN s.r.o., Moravská 352,537 01 Chrudim
- obec Úhřetice, Úhřetice 36, 538 32 Úhřetice

poučení účastníka

Proti rozhodnutí mŮže účastník řizení podat podle ustanovení§ 81 správního řádu odvolání, a to do
15 dnŮ ode dne oznámení rozhodnutí Ministerstvu životního proŠtreOi Čn, odbor výkonu státní správy
Vl, se sídlem v Hradci Královó, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubic'kého kraje, oóoorú
životního prostředí a zemědělství,
V odvoláni uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcház-elo.'
Odvolání se podává ve.trojím vyhotovení- Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního proŠtiedí a zemědělství,-

otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

životního prostředí a zemědělství

obdrží účastník řízení:
- VERAN s,r.o., Moravská 352,537 01 Chrudim
- obec Úhřetice, Uhřetice 36, 538 3z Úhřetice

Obdrží:
- Městský Úřad Chrudim, odbor životního prostředí, Resslovo nám.77,537 í6 Chrudim
- Ceská inspekce Životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení odpadového
hospodářství, Resslova 1229l2a,500 02 Hradec Králové
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