MMP - 031
© Magistrát města Plzně - Odbor životního prostředí

ŽÁDOST O SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ S
NEBEZPEČNÝM ODPADEM
1. Základní informace:
Situace vzniká v případě, kdy v souvislosti s činností subjektu dochází k nakládání
s nebezpečným odpadem v množství menším než 100 t nebezpečného odpadu za rok.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Fyzická osoba oprávněná k podnikání či právnická osoba, která je původcem odpadů nebo
oprávněnou osobou (podle zákona o odpadech), dále osoby, které je zastupují na základě
ověřené plné moci. Fyzická osoba oprávněná k podnikání či právnická osoba, která záměr
zamýšlí.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Na základě doložené žádosti získání písemného souhlasu orgánu.
4. Způsob podání žádosti:
Podáním písemné žádosti s formulováním problematiky, ústně do protokolu, elektronickou
formou.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
PO, ST 8.00 - 17.00 hod, ÚT, ČT, PÁ 8.00 - 15.00 hod.
Tel.: 378 033 230, 378 033 231
Fax: 378 033 202
E-mail: kuncova@plzen.eu , majer@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
Datová schránka (ID): 6iybfxn (statutární město Plzeň)
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Písemnou žádost doloženou kopií živnostenského listu, koncesní listiny nebo výpisu z
obchodního rejstříku a zpracovanou podle zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek.
Na žádosti nejsou vydány jednotné formuláře, každá žádost je individuální a je formulována
žadatelem, ale musí obsahovat náležitosti dle § 2 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Bez správních poplatků.
8. Lhůty pro vyřízení:
Běžně ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti, složitější žádosti do 60-ti dnů.
9. Účastníci řízení:
Žadatel.
10. Další požadované činnosti:
Místní šetření, ústní jednání.
11. Právní úprava:
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí, který jej postupuje Krajskému úřadu Plzeňského kraje. (Odvolání je
možné podat písemně, ústně do protokolu nebo faxem).
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13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Sankce za porušení příslušných ustanovení zákona o odpadech ukládaná podle § 66 zákona
o odpadech.
14. Správce postupu:
Odbor životního prostředí MMP.
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 1. 2003
16. Datum provedení poslední aktualizace:
15. 6. 2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoveno.
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