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Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem      
odbor životního prostředí – odpadové hospodářství 
Příční 405 
593 15  Bystřice nad Pernštejnem 
 
 
Žádost o vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností k provozu 

malého zařízení  podle § 33b odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění  

a) obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a 

příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou 

osobou, 

 

 

b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, 

 

c) adresa pozemku, na němž bude malé zařízení umístěno, včetně pozemkového parcelního čísla a 

názvu katastrálního území a doložení právního vztahu žadatele k tomuto pozemku, 

 

 

 

d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby oprávněné jednat jménem žadatele, 

 

 

e)kopie podnikatelského oprávnění nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací 

listiny žadatele - příloha žádosti č. 1 

 

f) název a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících – příloha žádosti č.2 

 

 

g) popis technologického způsobu biologického zpracování odpadů v malém zařízení, které bude 

provozováno minimálně podle bodu uvedeného v části B odst. 1 přílohy č. 2 vyhlášky č. 341/2008 Sb., 

o podrobnostech k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, v platném znění  (dále jen vyhláška 

č. 341/2008 Sb.) – příloha  žádosti  č. 3  
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h)seznam bioodpadů, se kterými bude v malém zařízení nakládáno, v souladu s bodem B přílohy č. 1 

vyhlášky č. 341/2008 Sb. 

Katalogové číslo odpadu Název odpadu 

  

  

  

  

  

 

 

i)opatření pro ochranu životního prostředí a zdraví lidí podle zvláštních právních předpisů ¹) – příloha 

žádosti č. 4, 

 

j) popis splnění požadavků na malé zařízení, které jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 341/2008 Sb.  

včetně návrhu obsahu provozního deníku podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 341/2008 Sb. – příloha žádosti 

č. 5. 

 

 

 

¹) Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,  

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů,  

vyhláška č. 450/2001 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 

plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 

následků. 

 

 


