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Zastupitelstvo městské části
Praha 20

34. jednání dne 27.06.2022

Složka

8.02
Návrh na

projednání v ZMČ č.

ZN 45
BJ/0343/2022

předkládá: Mgr. Petr Měšťan
Starosta

Podpis:

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová
Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

Podpis:

Věc: Informace o zahájení řízení o vydání povolení k provozu zařízení ke skladování,
sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů dle § 21 odst. 2 zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech.

Obsah: Příloha č.1: duvodova_zprava_k_tisku_BJ_0343_2022.pdf
Příloha č.2: pruvodni_dopis_z_MHMP.pdf
Příloha č.3: rozhodnuti_-_souhlas_s_provozovanim_zarizeni_do_31_05_2024.pdf
Příloha č.4: rozhodnuti_-_zaver_zjistovaciho_rizeni__07_06_2021.pdf
Příloha č.5: RPG_Provozni_rad_navrh.pdf
Příloha č.6: usneseni_RMC_63_57_1180_20_ze_dne_29_05_2020.pdf

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

(č. usnesení) (zn. předkl.)
Mgr. Petr Měšťan

1) bere na vědomí

informaci o zahájení řízení o vydání povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru,
úpravě, využití nebo odstranění odpadů dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech. se společností RPG Recykling s.r.o., Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod.

2) nesouhlasí

s předloženou žádostí. 

3) trvá

na doplnění těchto podkladů: 

- hlukové studie, která prověří, že zařízení nebude mít negativní vliv na hlukové poměry
v této části Horních Počernic

- doložení prohlášení o shodě průmyslového drtiče v souladu se zákonem č. 22/1997 o
technických požadavcích na výrobky

- vybudování lapolu na zachytávání znečištěných vod např. ropnými látkami
z provozování průmyslového drtiče

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



- doložení souhlasu PVK s odváděním vod z manipulační plochy do kanalizace

1. Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy,
Termín:    30.06.2022 Kontrolní termín:    

4) ukládá

zaslat usnenseí rady OPC MHMP. 

Zpracováno dne 20.06.2022
 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.


