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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán
dle ustanovení § 61 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dle § 79 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a
dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“),
uděluje souhlas
k nakládání s nebezpečnými odpady,
podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech,
s dobou platnosti do 30.4.2017,
původci odpadů:
SINGO, spol. s r.o.
Sentice 150
666 03 Tišnov
IČ: 433 89 635.
Předmětem souhlasu je shromažďování
odpadů zařazených dle vyhlášky MŽP
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:
Kód odpadu

Název odpadu

Kategorie

17 04 01
17 04 05
17 05 03*
17 06 03*

Měď, bronz, mosaz znečištěné nebezpečnými látkami
Železo a ocel znečištěné nebezpečnými látkami
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné
látky

O/N
O/N
N

Místo nakládání:
Sentice 190, 666 03 Tišnov

N

Č. j.: MUTI 10099/2012/OŽP/St

Odůvodnění
Dne 23.4.2012 byla doručena žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými
odpady žadatele SINGO, spol. s r.o., IČ: 433 89 635, Sentice 150, 666 03 Tišnov.
Vzhledem k tomu, že žádost, včetně jejích příloh, obsahovala náležitosti předepsané § 2
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Jakékoliv rozšíření druhů nebezpečných odpadů, s nimiž má být nakládáno, o druhy v tomto
rozhodnutí neuvedené, podléhá novému souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
po předložení nové žádosti.
Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí, podáním učiněným u Městského úřadu Tišnov, odboru životního
prostředí, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.

otisk
úředního
razítka

Ing. Vítězslav Marvan
vedoucí odboru životního prostředí

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Milenou Valentovou, v.r.
zástupce vedoucího odboru životního prostředí

Rozdělovník
Obdrží:
1. SINGO, spol. s r.o., Sentice 150, 666 03 Tišnov (DS)
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