ŽIVOTNÍ SITUACE
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
Základní informace k životní situaci:

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.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
apod.):

Žádost podává původce odpadů, může jednat i
v zastoupení na základě plné moci.

Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit:

budova MěÚ Opavská 1, odbor životního prostředí,
přízemí, dveře č. 110, Jan Rapant (tel. 585 086 565,
email rapant@sternberk.cz)

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba:

Podaná žádost musí obsahovat:
- obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li
žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní
firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li
žadatel fyzickou osobou,
- identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu
fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat
jménem žadatele,
- jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady
o jeho odborné způsobilosti podle ust. § 15 odst. 6
zákona o odpadech, pokud má žadatel dle tohoto
ustanovení povinnost určit odpadového hospodáře,
- seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů,
se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok
a místa a způsoby nakládání s nimi.

Formuláře:

http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/informace-zodboru/odbor-zivotniho-prostredi/formulare.html

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů.

Elektronická forma vyřízení:

- datová schránka
- email: podatelna@sternberk.cz

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v ust. § 16
zákona č. 185/2001 Sb.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpisů,
Jaké jsou související předpisy:

- vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění
pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 383/201 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po
jeho oznámení, a sice k odvolacímu správnímu orgánu,
kterým je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, který o odvolání
rozhodne, a to podáním učiněným u odboru životního
prostředí Městského úřadu Šternberk.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností:

Podle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb.,
uloží 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 k životní situaci:

---

Další informace:

---

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě:

---

Za správnost návodu odpovídá:

odbor životního prostředí

Kontaktní osoba:

Jan Rapant

Popis byl naposledy aktualizován:

25. 11. 2015

Datum konce platnosti popisu:

konec platnosti návodu není stanoven

