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Rozhodnutí

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

PřísluŠný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodrářství podle ustanovení § 78 odst.

2 PÍsm. a) zákona Č.185/200lSb., o odpadech a o změně někteqých dalších zákonú,ve znéní

PozdějŠÍch předpisŮ (dálejen zákon o odpadech) a ustanovení § 31 odst. 1 zákonaě.13112000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a mísbrě příslušný podle ustanovení

§ 1 1 zákona ě, 50012004 Sb., správní řád, ve znéní pozdéjších předpisů (dále jen správní řád),

rozhodl

nazákladé Žádosti osouhlas k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů ze
dne 13.05.2019 podané Úěastníkem íizeni: DTA Group §.r.o., IČ: 29039525o se sídlem
Brandýská 178136,181 00 Praha 8, zastoupeným na základé plné moci Ing. Petrem Malým,
nar. 13.04.1977, se sídlem a bytem Sulická 46018, I42 00 Praha 4,IČ: 75425360 (dále jen
žadatel), dnešního dne

takto:

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. I zákonao odpadech

I.uděluje souhlas
1. k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů,

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 0l Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35129, l l0 00 Praha l
Kontaktní centrum: 12 444, fax 236 0O7 l57
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97hl/6
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2. s provozním řádem zařízení. kte{úje souěástí tohoto rozhodnutí (poěet stran 19)

na území hl. m. Prahy.

Souhlas se uděluje za těchto podrnínek:

1. Souhlas se týká následujících odpadů zaíazených dle vyhlášky č. 9312016 Sb., o

Katalogu odpadů (dále jen Katalog odpadů), v p|atném znění:

Katalogové
číslo odpadu

Název druhu odpadu
Kategorie
odpadu

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv o
02 01 06 Zvííeci trus, moě a hnůj (včetně znečištěné slámy),

kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané
mimo místo vzniku

o

03 01 0l Odpadní kůra a korek o
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a

dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

o

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo o
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla

nebo jiné nebezpeěné látky

N

08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
N

08 0l 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpeěné látky
N

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická

rozpouštědla nebo jiné nebezpeěné látky
N

080411* Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická

rozpouštědla nebo jiné nebezpeěné látky
N

13 02 08* Jiné motorové, převodové amazaci oleje N
13 08 02* Jiné emulze N

50 01 Papírové a lepenkové obaly o
50 02 Plastové obaly o
50 03 Dřevěné obaly o
50 04 Kovové obaly o
50 05 Kompozitní obaly o
50 06 Směsné obaly o
50 07 Skleněné obaly o
50 09 Textilní obaly o

15 01 10t Obaly obsahující zb5ltky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami zneěištěné

N

15 02 02* Absorpění ěinidla, filtraění materiály (věetně olejových

filtrů jinak blíže neurčených), ěisticí tkaniny a ochranné

oděvy zneěištěné nebezpeěnými látkami

N

16 01 03 Pneumatiky o
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16 02 ||x Yyíazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky,
hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a
hydrofluorouhlovodíky (HFC)

N

16 02 13* Yyíazená zaíizeni obsahující nebezpečné složký
neuvedená pod čísly 16 02 09 až |6 02 12

N

16 02 14 YyYazenázaíízeni neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02
13

o

l6 06 01* Olověné akumulátory N
17 0l 01 Beton o
17 01 02 Cihly o
17 01 03 Tašky a keramické výrobky o

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků obsahuj ící nebezpečné látky

N

|7 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, taSeŘJ
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

o

17 02 01 Dřevo o
17 02 02 Sklo o
17 02 03 Plasty o

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky rreĎo
nebezpeěnými látkami zneěištěné

N

l7 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 0i o
17 04 01 Měď, bronz, mosaz o
17 04 02 Hliník o
17 04 03 Olovo o
17 04 04 Zinek o
17 04 05 zelezo a ocel o
17 04 06 Cín o
17 04 07 Směsné kovy o
17 04 11 Kabely neuvedené pod ěíslem 17 04 I0 o

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebe"peene látky N
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod ěíslem 17 05 03 o
17 05 06 Yytěžená jalová hornina a hlušina n.uu"a.oa poa ei.t"-

17 05 05
o

17 05 07* Stěrk ze železniěního svršku oUsu@ N
17 05 08 Stěrk ze železničního svršku n.uu"d"ný podtírG*-? 05

0]
o

17 06 01* Izolaění materiál s obsahem azbestu N
17 06 04 Izolaění materiály neuvedené pod ěísly i Od U a V U

03
o

17 06 05t Stavební materiály obsahující azbest N
17 08 01* Stavební materiály na bázi -ád.y 

""ď.ištěnénebezpečnými látkami
N

17 08 02 stavební materiály na bázi.aary@
17 08 01

o

ŇI7 09 03* Jiné stavební a demolieni oapá@
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné
látky
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17 09 04 Směsné stavební a demoliění odpady neuvedené pod ěísly
17 09 0I, I7 09 02 a17 09 03

o

20 01 01 Papír a lepenka o
20 0l 02 Sklo o
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 0I37 o
20 0I 39 Plasty o
20 01 40 Kovy o
20 02 01 B io lo gicky r ozložttelný o dpad o
20 02 02 Zemina a kameny o
20 0z 03 Jiný biologicky nerozlo žitelný odpad o
20 03 01 Směsný komunální odpad o
20 03 02 Odpad ztržišť o
20 03 03 Uliční smetky o
20 03 07 Objemný odpad o

2. odpady z elektrického a elektronického zaYízeni podskupiny 16 02 budou předmětem sběru

a výkupu pouze za předpokladu,že nebudou spadat pod působnost Dílu 8 zákona o odpadech -

Elektrická a elektron ická zay ízení.

3. Tento souhlas má platnost do30.06.2024.

odůvodnění

ocp MHMp obdržel dne 13.05,2019 žádost žadatele o udělení souhlasu k provozování

mobilního zařizeni ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem na Území hl. m.

Prahy. Dnem podání žádostibylo zahájeno správní íizení.

Dle ustanovení § 14 odst. 7 zákona o odpadech lze provozovat zaíizení kvyuŽÍváni,

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů jen se souhlasem příslušného krajského Úřadu,

přičemž tento souhlas současně obsahuje i souhlas s provozním řádem tohoto zařízeni.

Žadate|předložil svou žádost v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s ustanovením § 1

vyhlášky é.3831200I Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ

(dále jen vyhlášky ě. 3831200l Sb.), doloženou veškerými potřebnými doklady uvedenými v

těchto předpisech.

ocp MHMp posoudil předmětnou žádost ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 zákona o

odpadech a shledal ji v souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích

právních předpisů.

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve

výroku tohoto rozhodnutí.
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Toto rozhodnutíje rozhodnutím odboru ochrany prostředíjako orgánu veřejné správy v oblasti
odPadového hosPodrářství a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů.

Zároveň Vám tímto sdělujeme, že předmětnému zařízení bylo v souladu s ustanovením
§ 78 odst. 2 PÍsm. x) zákona odpadech přiděteno identiíikační číslo zařízení (tj. číslo
ProvozovnY): CZA00642. Vsouladu sustanovením § 39 odst. 12 zákona o odpadech
uvádějte toto ČÍslo při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností, tj. při podávání
roČního hláŠení o produkci a nakládání s odpady dte přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001
Sb., Při vYPlňování a podávání jakékoliv další přítohy vyhtášIcy č. 383/2001 Sb.o na věcně
a místně PřísluŠný správní úřad a při další komunikaci se správními úřady, a to i pro
zařízenÍ, jejichŽ Provoz byl povolen rozhodnutími o udělení souhlasu k provozu
mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů na území jiných krajů. pro úplnost
dodáváme, Že roění hláŠení o produkci a naktádáni s odpady se podává souhrnně za všechna
vaše mobilní zaíizeni ke sběru odpadů provozovaná na území ČR.

Dne 20.05.2019 bYl, v rámci výše uvedeného správního íizení o udělení souhlasu
kProvozování zaÍÍzeni knakládání sodpady, uhrazen vsouladu sustanovením § 5 odst. 2
zákona ě. 634/2004 Sb. o sPrávních poplatcích (dále jen ,,zákona o správních poplatcích..) a
dle PoloŽkY l22 sazebníku správních poplatků, přílohy zákonao správních poplatcích, správní
poplatek v částce 500 Kč, slovy: pět set Kč.

OCP MHMP žadatele upozorňuje, že:

1, Vsouladu s§ 23 vYhláŠky č.383/2001 §b. zasílá provozovatel zařízení ke sběruo
výkuPu, vYuŽÍvání nebo odstraňování odpadů údaje o provozu zařízenípodle přítohy č.
22výŠe uvedené vYhláŠlrY a to pro zahájení,přerušení, obnovení nebo ukončení provozu
zařízenÍ, PřiČemŽ o zahájení provozu se jedná i při zahájení provoza zařízení podle
změny souhlasu s provozem zařízení.
2, VeŠkeré nakládání s odpady musí blýt prováděno, v souladu se zákonem o odpadech a
PředPisY tento zákon Provádějícími a právními předpisy souvisejícími, především pak v
souladu s ustanoveními § 4,5,7 a 8 vyhlášky ě. 383/2001 Sb.

3, Bude zajiŠtěno Přednosfirí vyuŽití, poté odstranění odpadů, převedením do vlastnictví
Pouze osobě oPrávněné kjejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech rtzn. pouze
osoběo která je Provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo
k výkupu určeného druhu odpadů.

4, Tento souhlas mŮŽe b;ýt zrušen nazákladéustanovení § 78 odst. 4 zákonao odpadech.
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poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnuti múže účastník řizeni podat podle ustanovení § 81 a násl. správního

řádu odvolání, ve kterém se uvede, vjakém rozsahu se rozhodnutinapadá a dále namitaný

rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízeni,jež mu předcházelo, ve

lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámeni, k Ministerstvu životního prostředÍ, a to podáním

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

se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný poěet stejnopisů, vyhotovíje

najeho náklady OCP MHMP.

4rďr1,,-/e'
Ing. Jarmila H ol eš i n s ká

vedoucí oddělení integrovaného

povolování a odpadového hospodářství

Odbor ochrany prostředí

Příloha

provozní yád zaíízení

Rozdělovník:

1/ Úěastníkům řízení" doporuěeně. fvz. osobám do vlastních rukou

zmocněnec: Ing. Petr Malý, IČ 75425360, Sulická 46018, 142 00 Praha 4

2/ Spis
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