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Krajský úřad ústeckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

V Líšťanech dne 11.9.2020 

Žádost O změny V projektu 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3043/SOPD/ZPZ 
Název projektu: Sběrný dvůr Líšťany 

Vážení, 

žádáme O schválení změn V projektu Sběrný dvůr Líšťany realizovaný za finanční podpory 
Ústeckého kraje, smlouva č. 19/SML3043/SOPD/ZPZ, Z Programu pro podporu odpadového 
hospodářství obcív Ústeckém kraji na období 2017 - 2025. 

Změny projetu: 

1. Prodlouženítermínu realizace do 30. 4. 2021 

Žádáme O prodloužení termínu dokončení realizace projektu do 30. 4. 2021. Po zahájení 
stavebních prací na realizaci projektu bylo zjištěno podmáčení sousedních objektů vlivem 
zasakování dešťové vody vmístě plánovaného staveniště. Bylo tedy provedeno místní 
šetření sprojektantem Zdůvodu prozkoumání možností změny řešení likvidace dešťové 
vody. Původně navržené řešení bylo nahrazeno jiným vhodnějším způsobem, který eliminuje 
riziko budoucího podmáčení sousedních objektů přiléhajících khranici řešené stavby. 
Dešťová voda z řešeného pozemku bude nově odváděna do retenční nádrže pro budoucí 
využití vody k zalévání zeleně, přepad nádrže bude napojen do nedaleké dešťové kanalizace. 
Zdůvodu realizace této změny je třeba zpracovat příslušnou projektovou dokumentaci 
vsouladu spožadavky společnosti SČVK a projednat tuto změnu S příslušnými úřady. Na 
základě výše uvedeného tedy žádáme O prodloužení realizace do 30.4.2021 

Nový harmonogram: Ukončení realizace akce do 30.4.2021 
Předložení závěrečné zprávy a vyúčtování do 30.5.2021 

2. Změny dodávaných kontejnerů 

1 kus kontejner na Stavební Suť O objemu 10 m3 by byl vyměněn za kontejner O objemu 6 
m3. Důvodem této změny jsou současné možnosti odvozu svozové společnosti. Kontejner O 
objemu l0m3 by byl těžko manipulovatelný a muselo by docházet k překládání odpadu. 
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1 kus kontejneru na papír O objemu 10 m3 m3 by byl vyměněn za 2ks kontejneru o objemu 
1,1 m3. Důvodem této změny jsou současné možnosti odvozu svozové společnosti u 
kontejnerů menších objemů. 

1 kus kontejneru na plasty o objemu 3,2 m3 by byl vyměněn za 2ks kontejneru O objemu 1,1 
m3. Důvodem této změny jsou současné možnosti odvozu svozové společnosti u kontejnerů 
menších objemů. 

2 kusy kontejnerů na sklo o objemu 3,2 m3 by byly vyměněny za 1ks kontejneru o objemu 
1,1 m3. Důvodem této změny jsou současné možnosti odvozu Svozové společnosti u 
kontejnerů menších objemů. Dále by došlo ke změně způsobu sběru sklad, nebylo by tříděno 
na bílé a barevné, ale bylo by tříděno dohromady do společných nádob. Důvodem této měny 
je způsob dalšího třídění a využití této komodity, podle současných podmínek na barvě 
nezáleží. Společnost má již nastavený fungující systém shromažd'ování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Přehled pořizovaných kontejnerů: 
V žádosti Změna 

Kontejner na objemný odpad 1 ks O objemu 10 m3 - 

Kontejner na stavební suť 1 ks O objemu 10 m3 1 ks O objemu 6 m3 
Kontejner na papír 1 ks O objemu 10 m3 2 ks O objemu 1,1 m3 
Kontejner na odpad Zeleně 1 ks O objemu 10 m3 - 

Kontejner na kovový odpad 1 ks O objemu 10 m3 - 

Kontejner na Směsný odpad 2 ks o objemu 1,1 m3 - 

Kontejner na plasty 1 ks o objemu 3,20 m3 2 ks O objemu 1,1 m3 
Kontejner na Sklo /bílé i barevné 2 ks o objemu 3,20 m3 1 ks O objemu 1,1 m3 

Předem děkujeme Za kladné Vyřízení naší Žádosti. 

S pozdravem Di itámě 
Mgr. Martina Protivová, starostka g 
obec Líšťany M g ľ_ l00Cl€I05al lVl9ľ- 

Martina Ma rti na Prøťivøvá 
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