
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGIsTRÁI HravNíHo
Odbor ochrany prostředí
Oddělení integrovaného povolování a

MĚSTA PRAHY l l!ll llll lilll lill lllll llllI llll l il llll] lll ll| ]l illl illlllll llil

MHMPXPEN2A5G
odpadového hospodářství

l

Váš dopis zn./ze dne;

č. j.,

MHMP 1385353/2020

Sp. zr.:

S_MHMP 121020512020

Domeček - odpady s.r.o.

Dřevčická 44

108 00 Praha 10

lČo a+o+sllz

Vyřizujeitel.:
Ing. Daniela Pelechová
236 004 388

Počet IistrVpříloh : 3/l
Datum:

t6.09.2020

l

Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP). jako věcně

pr'íslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadovélio hospodářství podle ustanovení § 78 odst.

2 písm. a) zákona č.l85/200lSb.. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. ve znění

pozdějšíchpředpisů(dátejenzákonoodpadech)austanovení§3l odst. lzákonač. l3l12000

Sb.. o hlavriím nlěstě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení

§ 1l zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněrrí pozdějších předpisů (dále jen správní r"ád),

rozhodl

na základě žádosti o souhlas k provozoválli zaíízení ke sběru. výkupu, využívání a

odstraňování odpadů ze dne 11.08.2020 podané účastníkern iizení Dorneček - odpady s.r.o.,

tČO: O+O+S772, se sídlem Dřevčická 44,108 00 Praha 10 (dále jen žadatel), dnešrrího dne

takto:

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. I zákona o odpadech

uděluje souhlas

1. kprovozování zar'ízení ke sběru. výkupu. využívání a odstraňol,árri odpadů zpťlsob_v R5.

R12,Rl3aDl5dlepřílohč.3a4zákonaoodpadech-třídění. lisování.drceníaskladování

odpadu,

Sídlo: Mariánské nám. 2l2, l10 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35129, I 10 00 Praha 1

Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 I57
E-mail: postaítu.Jpral-ra,eu, ID DS: 48ia97h116
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2. s provoznírn řáderrr zai,ízení. který je součástí tohoto rozhtldnLrti tp.lčet stran ]0 )

803/57,803/60, 803/61, k. ú. Malešice), souřadnice GPS: 50c-l'_19.0 j9"\. 1-1'30'-12.682"E

Soulrlas se uděluje za těchto podrrrínek:

1. Souhlas se týká následujících odpadů zařazeni-ch dle lrhláškr č.93i2016 Sb., o

Katalogu odpadů (dále jen Katalog odpadů), v platném znění:

Katalogové
číslo odpadu

Název druhu odpadu
Kategorie
odpadu

01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 0I 04 07 o
03 03 07 Mechanicky oddělený výrnět z rozvlákňovárrí odpadrlílro papíru

a lepenky
o

08 01 11 Odpadní bany a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky

N

08 03 18 Odpadn tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 o
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická

rozpouštědla nebo j iné nebezpečné lát§
N

09 01 01 Vodné roáoky vývojek a aktivátorů N
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální olej e N
13 01 11 Syntetické hydraulické olej e N
13 01 13 Jiné hydraulické oleje N
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazaci oleje N
13 02 08 Jiné motorové, převodové amazaci oleje N
13 08 99 Odpady jinak blíže neurčené N
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly o
15 01 02 Plastové obaly o
15 01 03 Dřevěné obaly o
15 01 04 Kovové obaly o
15 01 05 Kompozitní obaly o
15 01 06 Směsné obaly o
15 01 07 skleněné obalv o
15 01 09 Textilní obaly o
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpeěných látek nebo obaly těmito

látkami znečištěné

N

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (věetně olejoých filtrů
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpeěnými látkami

N

16 01 03 Pneumatiky o
16 01 07 Olejové ťrltry N
16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahuj ící nebezpečné lát§ N
16 06 01 Olověné akumulátory N
17 01 01 Beton o
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I7 0I 02 Cihly o
17 01 03 Tašky a keramické r,!robk,v o
I7 0I 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
o

7 0302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 o
7 0402 Hliník o
7 0405 zelezo a ocel o
7 0407 směsné kow o
7 041I Kabely neuvedené pod číslern 11 04 10 o
70504 Zernina a kamení neul,edené pod číslern l7 05 03 o
70604 Izolačrií nrateriálr tleuvedené pod čísly l7 06 0l a 17 06 03 o

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádty neuvedené pod číslem 17 08

01

o

17 09 04 Směsrré stavební a demoličrrí odpady neuvedené pod čísly l7 09

0l, 1'7 09 02 a 17 09 03

o

19 12 01 Papír a lepenka o
19 12 02 zeleznékow o
19 12 04 Plasty a kaučuk o
19 12 0] Dřevo neuvedené pod ěíslem 19 12 06 o
19 I2 l2 Jiné odpady (včetně směsí materiálú) z mechanické úpravy

odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

o

200 01 Papír a lepenka o
200 02 Sklo o
200 11 Textilní materiálv o
200 13 Rozpouštědla N
200 l4 Kyseliny N
200 15 Zásady N
200 l7 Fotochemikálie N
200 19 Pesticidy N
200 25 Jedlý olej a tuk o
200 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N
20 0I 27 Barvy, tiskařské barvy,

nebezpečné látky
lepidla a pryskyřice obsahující N

20 01 29 Detergenty obsahuj ící nebezpečné lát§ N
20 0I 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 0I3I N
20 0I 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 0Z

nebo pod ěíslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory
obsahující tyto baterie

N

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 o
20 0r 39 Plasty o
20 0I 40 Ko.ry o
20 02 0I B iologicky r oz|ožitelný odpad o
20 0202 Zemina a kameny o
20 02 03 Jiný biologic§ nerozlo žitelný odpad o
20 03 01 Směsný komunální odpad o
20 03 03 Uliční smetky o
20 03 07 Objemný odpad o
20 03 99 Komunální odpady j inak blíže neurčené o
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2" Odpad__v končící dvojčíslím ,,99" budou pro účel1, er idence doplněrl1 technickýnr

nebo běžně užívanýln názl,et,n odpadu ve snryslu ustanor ení rq -+ odst. 5 Katalogu odpadů.

Pokud původce nebo oprár,tlěná osoba zaíadí pod jedno katalogor é čislt-, ktrnčící na dt,ojčíslí

99 více druhů odpadů, budou se pro účely evidence tLtdíž tldlišorat rlázrenl odpadu. rrikoli

katalogovýrn číslenr, nrusí být i tl,to odpadl, l souladu s:\ 16 odst, 1 písnl. e) a r\ 18 odst. 1

písm. h) zákona o odpadech soustřed'ovány utříděně.

3. Tento souhlas má platnost do 31.12.2022.

odůvodnění

OCP MHMP obdržel dne 11.08.2020 žádost žadatele o udě|ení soulrlasu provozováttí zaí,ízení

ke sběru,lrykupu. využívání a odstratiovárrí odpadů způsoby R5, R12, Rl3 a D15 dle pr'íloh č.

3 a 4 zákona oodpadech a sjeho provozním ř,ádern pro výše uvedenou provozovrlll. Dtletn

podání žádosti bylo zaliájelro správní řízeni. o kterém je sprár,ní orgárr povinen dle § 47 odst. 1

správrrího i"ádu vyrozurnět všechny jemu známé účastníky iízení.

OCP MHMP vyrozuměl účastrríka řízení dle ustanovení § 14 odst. '/ zákona o odpadech: obec.

na jejímž úzenrí má být zaí,ízeni provozováno. tj. Městskou část Pralra 10, lČO 0006394l.

Vršovická 1429l68.10] 00 Praha l0. Tento účasttrík se do dnešního dne nevyjádři|.

Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech lze provozovaí zaíízení kvyr_ržívání.

odstratiování, sběru nebo výkupu odpadů jen se soulrlasem příslušného krajského úřadu.

přičernž tento souhlas současně obsalrr.rje i soulrlas s provoznít-t,t ř"ádem tohoto zaíízerlí.

Žadatel předložil svorr žádost v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s ustanovením § 1

vyhlášky,č.383/2001 Sb., o podrobnosteclr nakládání sodpady,, ve znění pozdějších pr'edpisů

(dále jen vy,hlášky č.383/2001 Sb.). doloženou veškerými potřebnými doklady uvedenýnri v

těclrto předpisech. OCP MHMP posoudil předmětrrou žádost ve smys|u ustanovení § 78 odst.

3 zákona o odpadech a shledal ji v souladu s povinnostnri vyplývajícími z tohoto zákona a

prováděcích právních předpisů.

Platnost souhlasu do 31.12.2022 byla přizpůsobena souhlasu rydanému Úř,ade,",", městské části

Praha 10, odborem stavebním pod sp. zn. OST 053200l2020/Tu, č. j. Pl0-05488912020 ze dne

29.0] .2020, spočír,ajícínru v prodloužerrí doby trvání dočasné stavb,v do 3 1.12.2022.

Vzh|edem ke všem slrora uvedenýrn skutečnostem bylo rozlrodnLrto tak, jak je uvedeno ve

výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozlrodnutím odboru ochrany prostředí jako orgántr veřeirré správy v oblasti

odpadového hospodářství a nenahraztlje žádná jiná rozlrodnutí. stanoviska rrebo vy,jádř,ení

odboru oclrrany prostr'edí podle zvláštníclr pi,edpisů.
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Předmětnému zařízení bylo v souladu s ustanovením § 78 odst. 2 písm. x) zákona odpadech

přiděleno identifikační číslo zařízení (tj. číslo provozovny): CZA00357. V souladu

sustanovením § 39 odst, 12 zíkona o odpadech uvádějte toto číslo při plnění evidenčních a

ohlašovacích povinností, tj. při podávání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady

dle přílohy č. 20 lyhlášky č. 383/2001 Sb-., při vyplňování a podávání jakékoliv další

přítohy vyhlášlry č. 383/2001 Sb., na věcně]a mistně příslušný správní úřad a při další

komunikaci se správními úřady.

Dne 10,08.2020 byl v rámci qýše uvedeného správního řizení o udělení souhlasu

kprovozování zašízení knakládání s odpady uhrazen v souladu s ustanovením § 5 odst. 2

zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (dále jen ,,zákona o správních poplatcích") a

dle položky l22 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona o správních poplatcích,

správní poplatek v částce 500 Kč, slovy: pět set Kě.

OCP MHMP žadatele upozorňuje- že:

1. V souladu s § 23 ryhlášky č. 383/2001 §b. zasílá provozovatel zařízení ke sběru,

ýkupu, lyružívání nebo odstraňování odpadů údaje o provozu zaíízení podle přílohy č.

22 ýše uvedené lyhlášky a to pro zahíjení, přerušení, obnovení nebo ukončení provozu

zařízení, přičemž o zahájení provozu se jedná i při zahájení provozu zařízení podle

změny souhlasu s provozem zařízení.

2. Veškeré nak|ádání s odpady musí blit prováděno, v souladu se zákonem o odpadech a

předpisy tento zákon provádějícími a právními předpisy souvisejicími, především pak v

souladu s ustanoveními § 4, 5,7 a8 vyhlášky č, 383/2001 Sb.

3. Bude zajištěno přednostniqužiti, poté odstranění odpadů, převedením do vlastnictví

pouze osobě oprávněné kjejich převzetí dle § 12 odst.3 zákona o odpadech, tzn. pouze

osobě, která je provozovatelem zaíízení kvyužití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo

k výkupu určeného druhu odpadů.

4. Tento souhlas může byt zrušen nazáú<ladé ustanovení § 78 odst, 4 zákona o odpadech.

poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí múže účastník řizení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního

řádu odvolání, ve kterém se uvede, vjakém rozsahu se rozhodnutí napaďá a dálre namitalý

rozpoí s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo íizení, jež mu předcházelo, ve

lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, kMinisterstvu životního prostředí, a to podáním

učiněným u OCP MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání

5l6 č.j. tllHvp 1 3 8_5353i2020 R-31l
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se podává vpočtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisŮ. r'y'hotoví je

na jeho náklady OCP MHMP.

v z. Mgr, AzaZlláková, CSc.

Ing. Jarmila Holešinská

vedoucí oddělení integrovaného

povolování a odpadového hospodrářství

Odbor ochrany prostředi

Příloha
provozní řád zaíizení

Rozdělovník

1/ Účastníkůrn řízenídoporučeně. Ťz. osobán do vlastníclr rukou

žadatel: Domeček - odpady s.r.o.. IČo 64048112, Di"evčická 4,t, l08 00 Praha 10 (odeslání:

Česká pošta)

účastník í.ízení: Městská část praha l0, lČo 0006394l. Vršovická 1429l68,10l 00 Praha 10

(odeslání: Česká pošta)

2/ Spis

-@
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