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Technická správa města Loun s.r.o. - využívání odpadů na povrchu terénu
oznámení o zahájení řízení
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 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 § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 46 odst. 1 správního řádu,
oznamuje zahájení řízení
ve věci nového rozhodnutí dle ustanovení § 101 písm. c) správního řádu, jehož předmětem
je změna doby platnosti uděleného souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů
na povrchu terénu (CZU00616) vydaného dne 9. 10. 2012 pod č.j.: 2684/ZPZ/2012/PZ-2023
Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství právnické osobě
Technická správa města Loun s.r.o., se sídlem Poděbradova 2384, 440 50 Louny , IČ 27290981.
Platnost vydaného souhlasu se novým rozhodnutím prodlouží z původního termínu 31. 12. 2017
na nový termín 28. 2. 2018 tak, aby byla zajištěna dostupnost předmětné služby v oblasti
nakládání s odpady až do pravomocného ukončení řízení ve věci nového souhlasu, které bylo
zahájeno žádostí provozovatele dne 10. 11. 2017.
Shromažďování podkladů pro vydání nového rozhodnutí bylo ukončeno; těmito podklady jsou
platný souhlas k provozování předmětného zařízení a žádost o vydání nového souhlasu k jeho
provozování podaná provozovatelem dne 10. 11. 2017.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a 2 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat
důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí,
které se předpokládá po 18. 12. 2017. Po tuto dobu mají zároveň právo nahlížet do spisu,
a to na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem, č. dveří 309, vždy v pondělí a ve středu od 8:00
do 17:00 hod., v ostatních dnech po telefonické dohodě.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Rozdělovník
Účastníci řízení:
- adresát
- Město Louny, Mírové nám. 35, 440 23 Louny, IDDS: gc9bxmk
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