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Dle rozdělovníku

Oznámení zahájení řízení o žádosti
Žádost ze dne 2. 2. 2022 o udělení povolení k provozování zařízení k úpravě odpadů drcením, k využití odpadů
k zasypávání a k recyklaci odpadů (IČZ CZC00931) podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
(dále jen zákon o odpadech). Jedná se o vydání povolení pro stávající zařízení umístěné na pozemcích parc.
č. 616 v k. ú Sudoměřice u Tábora a parc. č. 743 v k. ú. Prudice. Důvodem žádosti je končící platnost
původního souhlasu.
Žadatel: ASTON - služby v ekologii, s.r.o., se sídlem Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1,
IČ 26072602
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, (dále jen krajský úřad) jako
věcně a místně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, podle § 145 odst. 2 zákona o odpadech,

oznamuje
podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 22
odst. 2 zákona o odpadech, že
bylo zahájeno řízení o žádosti.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odboru
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, pracoviště v ulici
B. Němcové 49/3, České Budějovice, 2. patro, č. dveří 214, a to každé pondělí a středu od 8:00 do 16:30 hod,
v ostatní dny doporučujeme návštěvu předem telefonicky domluvit.
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S odkazem na ustanovení § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dává tímto
správní orgán možnost účastníkům řízení vyjádřit své stanovisko k uvedenému záměru, navrhovat důkazy a činit
návrhy.
Správní orgán současně informuje účastníky řízení, že po uplynutí 15 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení ve věci rozhodne.

Ing. Hana Pacáková
vedoucí oddělení

Obdrží účastníci řízení:
• ASTON - služby v ekologii, s.r.o., Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1 – DS
• Obec Sudoměřice u Tábora, Sudoměřice u Tábora 27, 391 36 Sudoměřice u Tábora - DS
• Obec Nemyšl, Nemyšl 10, 391 43 Mladá Vožice– DS
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