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nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských
průkazů a evidence obyvatel vedených podle
zvláštních právních předpisů45a) v rozsahu nezbytně nutném pro ověření údajů v evidenci osob
vedené podle § 18 odst. 3 provozovatelem zařízení
ke sběru nebo výkupu odpadů; Ministerstvo vnitra
poskytne údaje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup, požádá-li o to inspekce.“.
39. V § 78 odst. 2 se na začátek písmene e) vkládají
slova „uděluje souhlas s uzavřením skládky,“.
40. V § 78 odst. 2 se vkládá nové písmeno l), které
zní:
„l) uděluje souhlas k čerpání prostředků ze zvláštního
vázaného účtu podle § 48a písm. b) a souhlas s jeho
zrušením,“.
Dosavadní písmena l) až p) se označují jako písmena m)
až q).
41. V § 82 odst. 2 se slova „§ 51 odst. 1“ nahrazují
slovy „§ 48a písm. b), § 51 odst. 1 a § 52“.
42. V příloze č. 2 se slova „Schopnost uvolňovat
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nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po
odstraňování“ nahrazují slovem „Senzibilita*“, na
konci tabulky se doplňují slova „H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo
po odstraňování“ a pod tabulkou se doplňují slova „* Pokud jsou k dispozici zkušební metody“.
43. V příloze č. 3 se slovo „Předúprava“ nahrazuje
slovem „Úprava“.
44. V příloze č. 9 nadpis zní: „Limitní hodnoty
koncentrací škodlivin ve vytěžených sedimentech
z vodních nádrží a koryt vodních toků“ a pod tabulkou se doplňuje věta „Laboratorní zkoušky pro účely
hodnocení splnění limitů stanovených touto přílohou
se provádějí podle norem uvedených v příloze č. 12
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
a v příloze č. 6 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách
použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění
vyhlášky č. 504/2004 Sb.“.
45. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k zákonu č. 185/2001 Sb.
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