Upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů
Název životní situace
Upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů
Základní popis
Žádost o udělení souhlasu podává původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo
právnická osoba), pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není
třídění nebo oddělené shromažďování odpadů nutné (tj. např. další dotřídění odpadů je technicky
nebo ekonomicky náročné, odpady jsou likvidovány v konečné fázi stejným způsobem, apod.).
Oprávněn jednat
Právnická a fyzická podnikající osoba - zplnomocněný zástupce.
Podmínky a postup řešení
Žádost o udělení souhlasu podává původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo
právnická osoba), pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není
třídění nebo oddělené shromažďování odpadů nutné (tj. např. další dotřídění odpadů je technicky
nebo ekonomicky náročné, odpady jsou likvidovány v konečné fázi stejným způsobem, apod.).
Zahájení řešení
Podáním žádosti osobně nebo poštou.
Žádost lze také podat prostřednictvím datové schránky: ID DS: fb9bfyg
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
•
•
•
•

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 tištěné podobě je též k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Vodňany.
Poplatky a úhrada
Správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

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 fb9bfyg
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
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 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
Pokuta v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Nejčastější dotazy
Na co se vztahuje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů?
Na odpad zbylý po vytřídění všech materiálově využitelných složek.
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

