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Pardubického kraje 

OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství 
 

 
     
Číslo jednací:   KrÚ  74646/2018/OŽPZ/FI 
Spisová značka: SpKrÚ 74556/2018/OŽPZ/3 
Vyřizuje:   Dobroslav Filipi 
Telefon:   466026519 
E-mail:    posta@pardubickykraj.cz 
Fax:    466026392 
   
Datum:    05.11.2018        

 
Oznámení o zahájení správního řízení 

 
Jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 71 
písm. j), § 78 odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. a) a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
a o změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění (dále jen „zákon o odpadech“) a ustanovení 
§ 29 odst. 1 a § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení, v platném znění a zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), Vám   
 

o z n a m u j e m e   z a h á j e n í   ř í z e n í 
 

o žádosti společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, IČO: 256 38 955, (dále též jen „žadatel“), podané na základě zmocnění dne 2.11.2018  
Mgr. Tomášem Chudárkem, zaměstnancem společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s., o udělení 
souhlasu podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozování zařízení ke sběru, 
výkupu a využívání odpadů na p. p. č. 710, 788/5, 822/12, 822/13 v k. ú. Rybitví, a s jeho 
provozním řádem.  
 

Zároveň Vám k žádosti uvádíme, že žadatel má udělen souhlas k provozování tohoto zařízení 
vedenému pod identifikačním číslem CZE00302 do 31.12.2018. Protože „mezideponii“ hodlá 
provozovat i po tomto termínu, požádal o udělení nového souhlasu s tím, že doložil aktualizovaný 
provozní řád, který byl zpracován podle současně platných předpisů.  
 

Zahájení správního řízení tímto krajský úřad oznamuje dle ustanovení § 14 odst. 7 zákona              
o odpadech obci, na jejímž území se provozovna nachází. 
 
Do spisového materiálu je možno nahlížet na oddělení ochrany ovzduší a odpadového 
hospodářství krajského úřadu (číslo dveří 207), Komenského náměstí 120, Pardubice, v pondělí  
a středu od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin a mimo úřední dny po projednání  
s pracovníky krátkou cestou, např. telefonicky (tel. č. 466 026 519, -520, -350, -351). 
 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu Vám bude dána možnost, se před vydáním 
rozhodnutí k podkladům vyjádřit.  

Obec Rybitví  
Školní 180 
533 54 Rybitví 
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Poučení:  
Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, mají právo vyjádřit v řízení  
své stanovisko, mohou se vyjádřit k podkladům, popřípadě navrhnout jejich doplnění, po celou dobu 
řízení až do vydání rozhodnutí.  
Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  
 
 
 
 
 
 
 

otisk úředního razítka         Ing. Martin Vlasák  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

             Ing. Richard Pinkas  
        v zastoupení 
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