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Sdělení k oznámení o změně adresy provozovny.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“ nebo
„správní orgán“), obdržel dne 17.10.2017 oznámení o změně adresy zařízení určeného ke
sběru, výkupu a využívání odpadů, způsob využívání R12 – úprava odpadů k aplikaci
některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 s názvem: „Výkupna kovů a
ostatních odpadů“, s umístěním provozovny v městě Strážnice, ul. Veselská 746, 696 62
Strážnice, parc. č. 792/5, 793, 794, vše k. ú. Strážnice na Moravě (dále jen „zařízení“),
provozované společností KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., se sídlem Brněnská 1372, 686 03 Staré
Město (déle je „provozovatel“). Souhlas k provozu zařízení byl udělen zdejším správním
orgánem rozhodnutím čj. JMK 176933/2016 OŽP/Nov ze dne 19.12.2016.
Provozovatel oznamuje změnu adresy shora uvedené provozovny z původní adresy: Veselská
746, Strážnice na novou adresu: Veselská 1920, Strážnice. Tato skutečnost je doložena
přípisem o přidělení čísla popisného čj. MU/9/2017-ČP, vydaným MÚ Strážnice – stavební
úřad s datem 13.09.2017.
Zařízení je i nadále umístěno na shora uvedených parcelách, došlo pouze
k administrativnímu přečíslování budovy.
K výše uvedenému Vám krajský úřad sděluje, že nebude zahajovat správní řízení ve věci
změny již dříve vydaného rozhodnutí dle ust. § 78 odst. 4 písm. a) z. č. 185/2001 Sb., neboť
nedošlo ke změnám podmínek rozhodných pro zahájení takového správního řízení.
Rozhodnutí čj. JMK 176933/2016 OŽP/Nov ze dne 19.12.2016 zůstává i nadále v platnosti
s tím, že oznamovatel provede ve schváleném provozním řádu samostatně opravu adresy
provozovny dle výše uvedeného přípisu stavebního úřadu. Ostatní ustanovení provozního
řádu zůstávají nedotčena.
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Provedení této změny je v souladu s podmínkou č. 1 shora uvedeného rozhodnutí o udělení
souhlasu k provozu předmětného zařízení.
Toto sdělení slouží jako podklad pro provedení změny v provozním řádu.
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