Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
Název životní situace
Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
Základní popis
Původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba), který nakládá s
nebezpečnými odpady, musí mít pro toto nakládání udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými
odpady.
Upozornění: žádost se podává v případě skladování nebezpečných odpadů mimo místo jejich vzniku
(mimo areál provozovny).
Oprávněn jednat
Právnická a fyzická podnikající osoba - zplnomocněný zástupce.
Podmínky a postup řešení
Pro nakládání s nebezpečnými odpady musí mít původce odpadů podle ust. § 16 odst. 3 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, udělen
souhlas příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle ust. § 79 odst. 1 písm. b)
uvedeného zákona. Množství je omezeno pouze horním limitem do 100 tun nebezpečných odpadů za
rok. Při množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok, uděluje souhlas příslušný krajský
úřad (podle ust. § 78 odst. 2 písm. j) uvedeného zákona).
Zahájení řešení
Podáním žádosti osobně nebo poštou.
Žádost lze také podat prostřednictvím datové schránky: ID DS: fb9gfyg
Na které instituci řešit
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v daném případě odbor životního prostředí MěÚ
Vodňany.
Kde, s kým
Odbor životního prostředí MěÚ Vodňany, náměstí Svobody 18/I., kancelář č.8, Ing. Šimková Věra.
Potřebné doklady
V případě právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání:
•
•

vyplněná žádost
kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu

V případě lékařů:
•

kopie dokladu o registraci, kopie dokladu o přidělení IČ

V případě zastoupení:
•

doklad o udělení plné moci

Potřebné formuláře
Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách města Vodňany www.vodnany.eu v sekci
žádosti a formuláře.
V tištěné podobě je též k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Vodňany.

Poplatky a úhrada
Nejsou stanoveny.
Lhůty pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. 30 dnů.
Další účastníci
Nejsou stanoveni.
Další činnosti
Nejsou stanoveny.
Elektronická služba
muvod@muvodnany.cz., ID DS fb9bfg
Postup dle předpisu
•
•
•
•

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška 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 (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním
učiněným na Městském úřadě Vodňany.
Sankce
Podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., uloží inspekce (Česká inspekce
životního prostředí) pokutu do výše 50 000 000,- Kč, pokud fyzická osoba oprávněná k podnikání
nebo právnická osoba nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného
správního úřadu nebo v rozporu s ním.

Nejčastější dotazy
Kdo má povinnost si zažádat o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady?
Původce odpadů, kterému vzniká nebezpečný odpad (nevztahuje se na fyzické osoby) a tento
skladuje mimo místo vzniku (mimo areál provozovny, kde odpad vznikl). Shromažďování a přeprava
nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.
Jiné zdroje informací
http://www.mzp.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.cizp.cz/
Za správnost popisu odpovídá
Odbor životního prostředí MěÚ Vodňany.
Kontaktní osoba
Ing. Šimková Věra, telefon: 383 379 172, e-mail: simkova@muvodnany.cz
Poslední aktualizace
24.09.2015
Konec platnosti
Není stanoven.

