Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
Váš dopis zn.:
ze dne: 31. 10. 2013
Komunální služby s. r.o.,
Spisová značka:
Jablonné nad Orlicí
SpKrÚ: 75606-16/2013/OŽPZ
Pod Vyšehradem 13
Číslo jednací:
561 64 Jablonné nad Orlicí
14777/2014/OŽPZ/KP
Vyřizuje: Ing.Marcela Krupauerová
Telefon: 466 026 416
E-mail: marcela.krupauerova@pardubickykraj.cz

V Pardubicích dne 26. února 2014

Rozhodnutí
Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství podle § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o odpadech“) a ustanovení § 29 odst. 1, § 67 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, po správním řízení, vedeném dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a zákonů výše uvedených, rozhodl
na základě žádosti účastníka řízení společnosti Komunální služby s.r.o., Jablonné
nad Orlicí takto:
Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů

uděluje

souhlas

k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů (S6, S7, S8, Z1) a s jeho
provozním řádem společnosti Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, se
sídlem Pod Vyšehradem 13, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 609 35 863, pro
provozovnu v k. ú. Jablonné nad Orlicí, na pozemcích parc. čís. 259/1, 259/4,
259/5, 259/10, 259/11 a st. parc. čís. 1372, 1406.
Souhlas se uděluje za následujících podmínek:
1. Žadatel bude při provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů nakládat pouze
s následujícími druhy odpadů (podle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
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odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů v platném znění):
Překladiště odpadů:
Kód druhu Název druhu odpadu
Kategorie
odpadu
odpadu
03 01 05
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,
neuvedené pod číslem 03 01 04
O
04 02 22
Odpady ze zpracovaných textilních vláken
O
10 01 01
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu
uvedeného pod číslem 10 01 04)
O
10 01 02
Popílek ze spalování uhlí
O
10 01 03
Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
O
12 01 05
Plastové hobliny a třísky
O
17 03 02
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
O
17 06 04
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
O
17 08 02
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17
08 01
O
19 12 12
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy
odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
O
20 01 11
Textilní materiály
O
20 01 25
Jedlý olej a tuk
O
20 03 01
Směsný komunální odpad
O
20 03 02
Odpad z tržišť
O
20 03 03
Uliční smetky
O
20 03 07
Objemný odpad
O
Soustřeďovací místo nebezpečných odpadů:
Kód druhu Název druhu odpadu
Kategorie
odpadu
odpadu
02 01 08
Agrochemické odpady obsahující nebezpečné láky
N
06 13 02
Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod
číslem 06 07 02)
N
08 01 11
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky
N
08 01 19
Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem
organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
N
08 04 09
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická
N
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
10 01 04
Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
N
10 01 14
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu
obsahující nebezpečné látky
N
10 01 16
Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné
látky
N
11 03 02
Jiné odpady
N
12 01 09
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
N
12 01 10
Syntetické řezné oleje
N
12 01 16
Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
N
12 01 18
Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování)
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13 01 05
13 01 10
13 01 13
13 02 05
13 02 08
13 05 01
13 05 02
13 07 02
14 06 02
14 06 03
15 01 04
15 01 10
15 01 11
15 02 02
16 01 07
16 01 11
16 01 13
16 01 14
16 02 12
16 05 06
16 06 01
16 06 02
16 07 08
17 06 01
17 06 05
18 01 03
18 01 06
18 01 09
18 02 02
18 02 05
19 01 07
19 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 26

obsahující olej
Nechlorované emulze
Nechlorované hydraulické minerální oleje
Jiné hydraulické oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Motorový benzín
Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Kovové obaly/znečištěné nebezpečnými látkami
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu
(např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Olejové filtry
Brzdové destičky obsahující azbest
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Odpady obsahující ropné látky
Izolační materiál s obsahem azbestu
Stavební materiály obsahující azbest
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní
požadavky s ohledem na prevenci infekce
Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní
požadavky s ohledem na prevenci infekce
Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky
obsahující
Pevné odpady z čištění odpadních plynů
Popel a struska obsahující nebezpečné látky
Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady
Fotochemikálie
Pesticidy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazení zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
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20 01 27
20 01 31
20 01 33
20 01 35

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
Nepoužitelná cytostatika
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02
nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory
obsahující tyto baterie
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

Hala pro shromažďování, třídění a úpravu odpadů:
Kód druhu Název druhu odpadu
odpadu
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
15 01 02
Plastové obaly
17 04 01
Měď, bronz, mosaz
17 04 02
Hliník
17 04 03
Olovo
17 04 04
Zinek
17 04 06
Cín
17 04 07
Směsné kovy
20 01 01
Papír a lepenka
20 01 39
Plasty
20 01 40
Kovy

N
N
N
N
Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Venkovní plochy:
Kód druhu Název druhu odpadu
Kategorie
odpadu
odpadu
15 01 03
Dřevěné obaly
O
15 01 04
Kovové obaly
O
15 01 05
Kompozitní obaly
O
15 01 06
Směsné obaly
O
15 01 07
Skleněné obaly
O
15 01 09
Textilní obaly
O
16 01 03
Pneumatiky
O
17 01 01
Beton
O
17 01 02
Cihly
O
17 01 03
Tašky a keramické výrobky
O
17 02 01
Dřevo
O
17 02 02
Sklo
O
17 04 05
Železo a ocel
O
17 04 07
Směsné kovy
O
17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
O
20 01 02
Sklo
O
20 01 10
Oděvy
O
20 01 11
Textilní materiály
O
20 01 38
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
O
20 03 01
Směsný komunální odpad
O
20 03 07
Objemný odpad
O
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2. V souvislosti s provozem zařízení ke sběru a výkupu odpadů budou vznikat
následující druhy odpadů (podle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů v platném znění):
Kód druhu
odpadu
13 01 13
13 02 08
15 01 10
15 02 02
16 06 01
19 12 01
19 12 04
19 12 12

Název druhu odpadu
Jiné hydraulické oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Olověné akumulátory
Papír a lepenka
Plasty a kaučuk
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy
odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

Kategorie
odpadu
N
N
N
N
N
O
O
O

3. Provoz zařízení ke sběru a výkupu odpadů se bude řídit schváleným provozním
řádem zařízení „Provozní řád zařízení ke sběru nebo výkupu, úpravě a využívání
odpadů – sběrný dvůr“, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
4. Žadatel povede provozní deník zařízení ke sběru a výkupu odpadů v rozsahu
stanoveném v příloze č. 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré změny týkající se provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů a změny
v provozním řádu zařízení budou předem projednány a odsouhlaseny Krajským
úřadem Pardubického kraje.
6. Žadatel bude plnit další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a
prováděcích předpisů tohoto zákona včetně všech novelizací.
7. Souhlas se tímto rozhodnutím uděluje na dobu do 31. 3. 2018.
8. Toto rozhodnutí může být zrušeno nebo změněno před uplynutím lhůty uvedené
v podmínce č. 7 výroku rozhodnutí na základě znění § 78 odst. 4 zákona o
odpadech.

Odůvodnění
Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 31. 10. 2013 žádost společnosti
Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, se sídlem Pod Vyšehradem 13, 561 64
Jablonné nad Orlicí, IČ: 609 35 863, o udělení souhlasu k provozování zařízení ke
sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem, pro provozovnu v k. ú. Jablonné
nad Orlicí.

5

Náleží k SpKrÚ: 75606-16/2013/OŽPZ, rozhodnutí č.j.: 14777/2014/OŽPZ/KP ze dne 26. února 2014

Dne 7. 11. 2013 byl žadatel vyzván k zaplacení správního poplatku za vydání
rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a
s jeho provozním řádem.
Dne 7. 11. 2013 bylo oznámením č.j.: 77234/2013/OŽPZ/KP zahájení
správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování
zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1
zákona o odpadech oznámeno na základě ustanovení § 14 odst. 6 tohoto zákona i
druhému účastníkovi řízení – městu Jablonné nad Orlicí, tj. obci, na jejímž území má
být zařízení provozováno.
Správní poplatek v částce 500 Kč podle ustanovení §§ 1, 2 a 6 zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů byl na účet
Krajského úřadu Pardubického kraje připsán dne 13. 11. 2013 (platba bankovním
bezhotovostním převodem).
Vzhledem ke skutečnosti, že předložená žádost a podklady pro udělení
souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním
řádem nebyly postačující, vyzval Krajský úřad Pardubického kraje žadatele k jejich
doplnění a odstranění nedostatků podání v souladu s ustanovením § 45 odst. 2
správního řádu výzvou č.j.: 78752/2013/OŽPZ/KP ze dne 14. 11. 2013. Současně
usnesením č.j.: 78757/2013/OŽPZ/KP ze dne 14. 11. 2013 řízení ve věci přerušil a
podle § 39 odst. 1 správního řádu stanovil lhůtu pro odstranění nedostatků v délce
90-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení.
Dne 10. 2. 2014 požádala společnost Komunální služby s.r.o., Jablonné nad
Orlicí, Krajský úřad Pardubického kraje o prodloužení lhůty pro doplnění dokladů
k žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a
s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. V souladu
s ustanovením § 39 odst. 2 správního řádu Krajský úřad Pardubického kraje žádosti
vyhověl a usnesením č.j.: 11225/2014/OŽPZ/KP ze dne 12. 2. 2014 lhůtu pro
odstranění nedostatků podání přiměřeně prodloužil v délce 40-ti dnů ode dne
doručení tohoto usnesení.
Dne 19. 2. 2014 se Krajský úřad Pardubického kraje seznámil se situací na
místě samém. Při této příležitosti ověřil soulad podkladů předložené žádosti
s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.
V průběhu místního šetření byla žádost doplněna o závazné stanovisko Krajské
hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, katastrální
mapu.
Dne 20. 2. 2014 byla žádost osobně doplněna o opravený provozní řád
předmětného zařízení ke sběru a výkupu odpadů.
Předložená žádost byla vypracována v souladu se zákonem o odpadech a
v souladu s ustanovením § 1 a přílohou č. 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
K žádosti byly přiloženy, resp. ve spisovém materiálu jsou uloženy následující
doklady:
-kopie výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 6216 ze dne 28. 4. 1994
-situační plán předmětného zařízení ke sběru a výkupu odpadů se zakreslením
umístění jednotlivých shromažďovacích a soustřeďovacích míst
-kopie katastrální mapy a informace o parcelách z nahlížení do katastru nemovitostí
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-nájemní smlouva na areál sběrného dvora uzavřená mezi pronajímatelem městem
Jablonné nad Orlicí a nájemcem společností Komunální služby s.r.o., Jablonné nad
Orlicí dne 1. 7. 2009
-kopie kolaudačního rozhodnutí stavby „překladiště TDO na stávající městské
skládce na pozemku parc. č. 259/1 (dle geometrického plánu č. zak. 668-1133/96
ppč. 259/4) v katastrálním území Jablonné nad Orlicí“, vydaného Městským úřadem
v Jablonném nad Orlicí, odborem výstavby a ŽP pod č.j.: výst. 1119/106/96/Va dne
19. 12. 1996
-kopie kolaudačního rozhodnutí stavby „haly pro třídění odpadu na pozemku parc. č.
259/5 (dle GP č. 1034-675/2005 - stp.č.1372) a zpevněné panelové plochy na
pozemku parc. č. 259/5 (dle GP č. 1034-675/2005/ - parc. č. 259/11) v katastrálním
území Jablonné nad Orlicí“, vydaného Městským úřadem Jablonné nad Orlicí,
odborem výstavby a ŽP pod č.j.: výst. 1/1371/85/05/Va dne 1. 3. 2006
-kopie souhlasu se změnou v užívání stavby „garáže umístěné na pozemku stp. č.
1046 v katastrálním území Jablonné nad Orlicí na objekt na shromažďování
nebezpečného odpadu“, vydaného Městským úřadem Jablonné nad Orlicí, odborem
výstavby a ŽP pod č.j.: VÝST/1058/2009/Va/ZU-02/09 dne 28. 5. 2009
-kopie sdělení stavebního úřadu - oprava chyby, vydaného Městským úřadem
Jablonné nad Orlicí, odborem výstavby a ŽP pod č.j.: VÝST/0574/2014/Va dne 17. 2.
2014
-kopie sdělení stavebního úřadu, vydaného Městským úřadem Jablonné nad Orlicí,
odborem výstavby a ŽP pod č.j.: VÝST/0627/2014/Va dne 19. 2. 2014
-kopie závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se
sídlem v Pardubicích, územního pracoviště Ústí nad Orlicí k návrhu provozního řádu
zařízení ke sběru a výkupu odpadů ze dne 3. 2. 2014
-ustanovení odpadového hospodáře ve smyslu § 15 zákona o odpadech a doklady o
odborné způsobilosti, délce praxe v oboru odpadového hospodářství pana Jana
Janouška
-vyjádření účastníka správního řízení společnosti Komunální služby s.r.o., Jablonné
nad Orlicí ke shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí ze dne 21. 2. 2014
-vyjádření účastníka správního řízení města Jablonné nad Orlicí ke shromážděným
podkladům pro vydání rozhodnutí ze dne 21. 2. 2014
-návrh provozního řádu zařízení ke sběru a výkupu odpadů a návrh na zavedení
provozního deníku tohoto zařízení (3 vyhotovení).
Žádost byla posouzena z hlediska obsahu, předložených podkladů, způsobu
manipulace s odpady v předmětném zařízení a způsobu plnění povinností uložených
provozovatelům zařízení ke sběru a výkupu odpadů dle zákona o odpadech a
prováděcích předpisů tohoto zákona.
Dne 20. 2. 2014 byla oznámením č.j.: 13438/2014/OŽPZ/KP účastníkům
správního řízení dána možnost, před vydáním rozhodnutí ve věci udělení souhlasu
k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem, vyjádřit
se ke všem shromážděným podkladům rozhodnutí, a to nejpozději do 5 dnů ode dne
doručení oznámení.
V uvedeném termínu uplatnili možnost vyjádřit se ke shromážděným
podkladům pro vydání rozhodnutí oba účastníci správního řízení společnost
Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí a město Jablonné nad Orlicí svým
vyjádřením ze dne 21. 2. 2014.
Zařízení ke sběru a výkupu odpadů bude provozováno společností Komunální
služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí v k. ú. Jablonné nad Orlicí, na pozemcích parc. čís.
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259/1, 259/4, 259/5, 259/10, 259/11 a st. parc. čís. 1372, 1406. Zařízení se skládá
z překladiště odpadů; soustřeďovacího místa nebezpečných odpadů; haly pro
shromažďování, třídění a úpravu odpadů a venkovní plochy.
K podmínce 1 výroku rozhodnutí: nakládání s odpady kategorie „ostatní“ a
„nebezpečné“ bude spočívat v jejich sběru, výkupu, třídění, úpravě (papíru a plastu
lisováním), soustřeďování, přepravě a dopravě odpadů k dalšímu využití nebo
odstranění.
K podmínce 2 výroku rozhodnutí: vzhledem k tomu, že je tímto rozhodnutím
žadateli udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů podle
ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, uděluje se společnosti Komunální
služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí současně i souhlas k nakládání s nebezpečnými
odpady podle ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, jako původci odpadů, pro
odpady kategorie „nebezpečné“ uvedené v této podmínce rozhodnutí.
K podmínce 7 výroku rozhodnutí: platnost rozhodnutí se z důvodu aktuálního
stavu předmětného zařízení, popř. případných změn právní úpravy v oblasti
odpadového hospodářství stanovuje na dobu určitou, tj. do 31. 3. 2018.
Upozorňujeme na povinnost řídit se při provozování zařízení ke sběru a
výkupu odpadů ustanoveními vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích
právních předpisů tohoto zákona. Jedná se zejména o ustanovení § 18, § 24, § 40
zákona o odpadech, které upravuje povinnosti při sběru a výkupu odpadů,
povinnosti při přepravě odpadů a evidenci při přepravě nebezpečných odpadů;
ustanovení § 39 zákona o odpadech a § 21, § 22, § 23, § 25 vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
které stanovují povinnosti při evidenci a ohlašování odpadů a zařízení a evidenci při
přepravě nebezpečných odpadů; dále ustanovení § 4, § 5, § 6, § 8 vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
které stanovují obecné a technické požadavky na zařízení ke sběru a výkupu
odpadů, shromažďování, soustřeďování odpadů a způsob vedení evidence osob při
sběru a výkupu vybraných druhů odpadů.
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil předloženou žádost společnosti
Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí a na základě této žádosti, všech
předložených podkladů rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.
Toto rozhodnutí nenahrazuje ani neomezuje působnost ostatních právních
předpisů.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, 3 správního řádu:
-Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, Pod Vyšehradem 13, 561 64 Jablonné
nad Orlicí
-Město Jablonné nad Orlicí, nám. 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Poučení účastníka
Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního
řádu odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí Ministerstvu životního
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prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VI. se sídlem v Hradci Králové, podáním
učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství.
V odvolání uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.
Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství.

otisk úředního razítka

Ing. Hejduk Josef
vedoucí OŽPZ KrÚ Pk

Přílohy:
Příloha č. 1 - „Provozní řád zařízení ke sběru nebo výkupu, úpravě a využívání
odpadů – sběrný dvůr“
Obdrží účastník řízení (včetně přílohy):
- Město Jablonné nad Orlicí, nám. 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Obdrží (bez příloh):
- Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 166, 564 01
Žamberk
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
odpadového hospodářství, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové
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