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Vážený pane Micko,
obdrželi jsme od Vás urgenci podnČtu ke zrušení souhlasu k provozování zaĜízení ke sbČru a výkupu odpadĤ udČlený
spoleþnosti EKO-KOM. Dne 14. dubna 2015 jsme dotazovali MŽP, zda nová autorizace resp. jejich zmČna platná od
února 2014 umožĖuje spoleþnosti EKO-KOM provozovat zaĜízení ke sbČru a výkupu odpadĤ ve smyslu § 14 odst. 1
zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech. VyjádĜení MŽP došlo krajskému úĜadu dne 16.6.2015 viz pĜíloha, ve kterém MŽP
konstatuje, že zmČna podmínek v nové autorizaci nemohou být dĤvodem pro zahájení Ĝízení o odebrání souhlasu
k provozování zaĜízení ke sbČru a výkupu odpadĤ (§78 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech). Další možností, jak mĤže
krajský úĜad odebrat souhlas je uveden v § 78 odst. 4 písm b) a c) zákona o odpadech, avšak tyto nejsou naplnČny. Dále
MŽP ve svém vyjádĜení uvádí, že se s vyjádĜením ÚĜadu pro ochranu hospodáĜské soutČže ze dne 8. srpna 2013
v žádném pĜípadČ neztotožĖuje. I kdybychom pĜesto zahájili Ĝízení o odebrání souhlasu a vydali rozhodnutí, tak MŽP jako
nadĜízený a odvolací orgán toto rozhodnutí zruší. V souþasnosti probíhá vnČjší pĜipomínkové Ĝízení k novým zákonĤm o
odpadech, zákonu o výrobcích s ukonþenou životností a zákonu o obalech. V novém zákonu o odpadech, který by mČl
vstoupit v platnost od 1.1.2017, již nelze provozovat mobilní zaĜízení ke sbČru a výkupu odpadĤ, tudíž spoleþnosti EKOKOM toto rozhodnutí skonþí. V pĜíloze Vám zasílám došlou korespondenci ze strany MŽP, kterou jste taktéž dostal na
vČdomí. Krajský úĜad v této vČci další šetĜení neprovádČl. Jelikož jste požádal o poskytnutí informací na Váš email,
zasíláme sdČlení formou e-malu.
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