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JH-Trade Vision Czech s.r.o., IČ 03318207 
provozování zařízení ke sběru, skladování odpadů - vozidel s ukončenou životností 

 

OPRAVNÉ USNESENÍ  

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle § 10 odst. 1 a zároveň § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále 
jen „zákon o odpadech“) a ust. § 106 odst. 3 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 
životností, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 70 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů,  

rozhodl 

o opravě zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení rozhodnutí čj. KUUK/062528/2022ze 
dne 22. 4. 2022, kterým právnické osobě (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu) 

JH-Trade Vision Czech s.r.o., se sídlem Tvrdého 643, 199 00, Praha 9 – Letňany  

vydal povolení podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech a ust. § 106 odst. 3 zákona č. 542/2020 
Sb., o výrobcích s ukončenou životností, k provozu zařízení ke sběru, skladování a zpracování 
odpadů - vozidel s ukončenou životností (CZU00988), provozovna na adrese Košťanská 219, 
415 01 Teplice-Hudcov, a schválil jeho provozní řád. 

Oprava spočívá v opravě identifikačního čísla společnosti a to z IČ 03318207 na 
06318207. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Krajský úřad Ústeckého kraje vydal rozhodnutí, kterým společnosti  JH-Trade Vision Czech 
s.r.o., se sídlem Tvrdého 643, 199 00, Praha 9 – Letňany, vydal povolení podle § 21 odst. 2 
zákona o odpadech a ust. § 106 odst. 3 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 
životností, k provozu zařízení ke sběru, skladování a zpracování odpadů - vozidel s ukončenou 
životností (CZU00988), provozovna na adrese Košťanská 219, 415 01 Teplice-Hudcov, a 
schválil jeho provozní řád 
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V rozhodnutí bylo z důvodu písařské chyby uvedeno identifikační číslo společnosti IČ 
03318207 namísto IČ 06318207. Na zřejmou nesprávnost identifikačního čísla v rozhodnutí, 
upozornila Ing. Ivana Fenyvesi, MBA, Dubí, zastupující společnosti na základě plné moci 
telefonicky. Zdejší úřad na základě uvedeného upozornění přistoupil k vydání opravného 
usnesení podle § 70 správního řádu.  

 

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících správního 
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve 
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u 
Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 
 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí  
 
 
 
 
 
Rozdělovník 
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1): 
JH-Trade Vision Czech s.r.o., prostřednictvím Ing. Ivany Fenyvesi, MBA, Dubí 

 
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2):  
Statutární město Teplice, Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 
 
Dotčené orgány: 
Krajská hygienická stanice ÚK, ÚP Teplice, Wolkerova 4, 415 01 Teplice 
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