■■ Krajský úřad
Zlínského kraje

ládost byla posouzena z hlediska obsahu, pfedložených podkladů, způsobu manipulace s odpady
v provozovně a způsobu plněni povinnosti uložených provozovatelům zafizení ke sběru, výkupu
a využíváni odpadů dle zákona o odpadech.
Pfi posuzováni žádosti vycházel správnf úfad z následujíclch podkladů, které jsou součástí správnlho
spisu:
Výpis z obchodního rejstflku vedeného Městským soudem v Praze, oddli B, vložka 14540, datum
zápisu 11. 1. 1994
Vyjádfeni KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Uh. Hradiště k provoznímu
fádu zafízenl, č.j. KHSZL 21932/2018 ze dne 4.9.2018,
Výpis z katastru nemovitostí pro LV 1669 v k. ú. Osvětimany ze dne 5. 9. 2011 včetně kopie
katastrální mapy,
Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný Obecním úfadem Boršice, odborem výstavby
č.j. SU2478/2012JN ze dne 12. 12. 2012,
Smlouva se společností REMA Systém, a.s. o využití sběrného místa pro účely zpětného odběru
elektrozařízení ze dne 6. 6. 201O,
Doklad o úhradě správního poplatku,
Provozní fád zaffzenl ke sběru, výkupu a využíváni odpadů z června 2018 zpracovaný
Ing. Milošem Benešem.
Jedno paré výše uvedeného provozního řádu bude archivováno na Krajském úřadě Zlínského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství.
Podáni obsahuje všechny potřebné náležitosti nutné k vydáni souhlasu k provozováni zaffzenf,
a proto příslušný správní úřad v oblasti odpadového hospodářství vyhovuje účastníku flzenl tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnuti.
Poučeni o odvoláni:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastnici řízeni podat odvoláni podle ust. § 83 odst. 1 správního fádu
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámeni k Ministerstvu životního prostfedi CR s uvedením rozsahu,
v jakém je rozhodnuti napadáno, namítaného rozporu s právními pfedpisy nebo s uvedenlm
nesprávnosti rozhodnutí či ffzenf, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu
Zlínského kraje, odboru životnlho prostředí a zemědělstvl v počtu tři stejnopisů. Nepodá-li účastník
flzenl potřebný počet stejnopisů svého odvoláni, vyhotoví je na jeho náklady správnf orgán, který
rozhodnuti napadené odvoláním vydal(§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvoláni má v souladu
s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvoláni podané jen proti odůvodnění rozhodnuti
je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.
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