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Rozhodnutí

Domeček - odpady s.r.o.

Dřevčická 44

108 00 Praha 10

IC 64048772

Vyřizuje l telefon Datum
Ing.Kříčkovál236004383 23,06.20|4

odtlor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen oZP MHMP), jako věcně

příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení $ 78 odst. 2

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

znéní pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a ustanovení $ 31 odst. 7 zákona

ě'|3112000 Sb.' o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle

ustanovení $ 1 l zákona č.50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen správní

řád), rozhodl na základě žádosti o souhlas k provozování zaŤizeni ke sběru, výkupu' vyuŽivání

a odstraňování odpadů ze dne 06.05.20|4 podané účastníkem Íízeni: Domeček - odpady s.r.o.,

IČ 64048772, se sídlem Dřevčická 44,Io8 00 Praha l0 (dále jen Žadatel), dnešního dne

takto:

Ve smyslu ustanovení $ 14 odst' 1 zákona o odpadech

I.uděluje souhlas

1' k provozování zařízení ke sběru. výkupu. využívání a odstraňování odpadů způsoby R12. Rl3

a D15 dle příloh č. 3 a 4 zákona o odpadech -třídění. lisování. drcení a skladování odpadu,

2. s provoznímřádemzařízení.kterýjesoučástítohotorozhodnutí(početstran 11)

pro provozovnu: Dřevčická 44, Praha 10 (parc. č, 803122, 803/29' 803/54' 803/55' 803/56'

803157,803/58' 803/59' 803/60' 803/61' 80317I' k.ú. Malešice);

II. přidě|uje identifikační číslo zařízení CZA00357.

Sídlo: Mariánské nám. 2' |10 01 Praha l
Pracoviště: Jungmannova 35l29, 1 l0 00 Praha 1

Informační linka MHMP 12 444, fax 236 007 074
e-mail: ozp@praha.eu; IDDS: 48ia97h
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Souhlas se uděluje zatěchto podmínek:

1. Souhlas se fýká následujících odpadů zaÍazených dle lyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznamy odpadů a států pro účely

vývoz,l, dovozu atranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu atranzítu

odpadů (Katalog odpadů)' ve zněni pozdějších předpisů:

Katalogové
číslo odpadu

Název druhu odpadu
Kategorie
odpadu

01 04 08 odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 0| 04 07 o

03 03 07
Mechanicky oddě lený výmět z r ozvIákňování odp adního

papíru a lepenky
o

08 01 l lx
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky

N

08 03 l8 odpadní tiskařský toner neuvedený pod ěíslem 08 03 17 o

08 04 09*
odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
N

09 01 0lx Vodné roztoky výojek a aktivátorů N
13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje N
13 01 11* Syntetické hydraulické oleje N
13 01 13x Jiné hydraulické oleje N
73 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací o|eje N
13 02 08* Jiné motorové, převodové amazací o|eje N
13 08 99x odpady jinak blíže neurčené N
t4 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 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 10x
obaly obsahující zbýky nebezpeěných látek nebo obaly

těmito látkami zneěištěné
N

15 02 02*

Absorpční čínidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy

znečištěné nebezpeěnými látkami
N

ló 0l 03 Pneumatiky o
i6 01 07x olejové filtry N

16 0t 14* Nemrznoucí kapaliny obsahuj ící nebezpečné látky N
16 06 01x olověné akumulátory N
17 01 01 Beton o
r7 0t 02 Cihly o
17 0r 03 Tašky a keramické výrobky o

t7 0r 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
o
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I7 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 o
r7 04 02 Hliník o
1,7 04 05 Zelezo a ocel o
1',7 04 07 Směsné kovy o
I7 04 tl Kabely neuvedené pod 17 04 10 o
t7 06 04 lzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 o

1',7 08 02
Stavební materiály nabázi sádry neuvedené pod číslem
17 08 0l

o

L7 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, l7 09 0Z a 17 09 03

o

20 0l 0l Papír a lepenka o
20 0t 02 Sklo o
2001 1l Textilní materiály o
200 l3* Rozpouštědla N
200 74* Kyseliny N
200 l5x Zásady N
200 r7* Fotochemikálie N
200 19x Pesticidy N
200 21* ZáÍivky a jiný odpad obsahující r1uť N
200 23* Y yÍazená zaÍízení obsahuj ící chlorofl uorouhlovodíky N
20 0t 25 Jedlý olej a tuk o
20 01 26* olej a tuk neuvedený pod číslem 20 0I 25 N

20 0r 27*
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky

N

20 0t 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky N
20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 0l 31 N

20 0l 33*

Baterie a akumulátory, zaÍazené pod čísly 1 6 06 0 1 ' |6 06 02

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

N

20 01 35x
YyÍazené elektrické a elektronické zaÍízení obsahující
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 0| 2| a20 0I 23

N

20 0t 36
Yyřazené elektrické a elektronické zařízeni neuvedené pod

číslv 20 0I2I.20 0123 a20 0I35
o

20 0l 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 0I 37 o
20 0t 39 Plasty o
20 0r 40 Kovy o
20 02 01 B i o lo gicky r oz|ožitelný odpad o
20 02 02 Zemina a kameny o
20 02 03 Jiný biologicky nerozlo žite|ný odpad o
20 03 0r Směsný komunální odpad o
20 03 03 Uliční smetky o
20 03 07 objemný odpad o

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené - odpad charakteru

komunáln ího odpad u v znikající při nev]ý'robn í ěinno sti
právnických osob nebo s,zických osob oprávněných k
podnikání nebo ostatní nespecifikované druhy odpadů

odevzdávané oběany v rámci stabilního sběru

o
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2. odpady končící dvojěíslím 99 budou pro účely evidence doplněny technickým nebo běŽně

lŽivaným názvem odpadu ve smyslu ustanovení $ 2 odst. 1 písm. d) Katalogu odpadů. Pokud

původce nebo oprávněná osoba zaÍadi podjedno katalogové číslo končící na dvojčíslí 99 více

druhů odpadů, budou Se pro účely evidence odlišovat názvem odpadu, nikoli pouze

katalogovým ěíslem' Týo odpady musí bý vsouladu s $ 16 odst. 1 písm' e) a $ 18 odst. l

písm. h) zákonao odpadech soustřeďovány utříděně.

Tento souhlas má platnost do 31.12.2017.

odůvodnění

oZP MHMP obdržel dne 06.05.2014 žádost žaďate\e o udělení souhlasu provozování zaÍizeníke

sběru, výkupu, v1uživáni a odstraňování odpadů způsoby R12, R13 a D15 dle příloh č' 3 a 4

zákona oodpadech a sjeho provozním řádem pro výše uvedenou provozovnu. Dnem podání

žádosti by|o zahájeno správní Íízeni, okterém je správní orgán povinen dle $ 47 odst. 1 správního

řádu vyrozumět všechny jemu známé účastníky řizeni'

oZP MHMP vyrozuměl účastníka Íizenid|e ustanovení $ 14 odst. 7 zákona o odpadech: obec, na

jejimž izemí má bý zaÍizeni provozováno, tj. Městskou část Praha 10. Tento účastník se do

dnešního dne nevyjádřil.

V průběhu Íízení dá|e došlo k zjištění, Že zařízenízasahuje na další pozemky, které nebyly v žádosti

uvedeny, konkrétně parc. č' 803lzz,803154,803151,803/58, 803159,803/61, 803l.7|, k.ú. Malešice'

Všechny výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví žaďate|e.

oZP MHMP může dle $ 78 odst.2 písm. a) zákonao odpadech souhlas vázatnapodmínky, včetně

časových. V současné době oZP MHMP uděluje souhlasy na omezenou dobu. Vzhledem k tomu,

žeby| pro toto zaÍizenívydán souhlas se změnou užíváni stavby platný do 3I.|2.2017, přistoupil

oZP MHMP k omezení doby platnosti souhlasu rovněž k tomuto datu.

Dle ustanovení $ 14 odst. 1 zákonao odpadech lze provozovatzaÍizeni kv}'užívání' odstraňování,

sběru nebo výkupu odpadů jen se souhlasem příslušného krajského úřadu, přičemž tento souhlas

současně obsahuje i souhlas s provozním řádem tohoto zařizeni.

Žadate| předložil svou žádost v souladu se zákonem o odpadech a v souladu S ustanovením $ 1

vyhlášky ě. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen vyhlášky č:' 38312001 Sb.), doloženou veškerými potřebnými doklady uvedenými v těchto

předpisech.

oZP 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, jakje uvedeno ve výroku

tohoto rozhodnutí.

3.
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Toto rozhodnutí je rozhodnutím odboru životního prostředí jako orgánu veřejné správy v oblasti

odpadového hospodářství a nenahrazuje žádnájiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření odboru

životního prostředí podle zvláštních předpisů.

Předmětné provozovně bylo v souladu s ustanovením $ 78 odst. 2 písm. x) zákona odpadech

přiděleno identifikační číslo zaÍízení (tj. číslo provozovny): CZA00357. V souladu s ustanovením

$ 39 odst. 13 zákona o odpadech uvádějte toto ěíslo při plnění evidenčních a ohlašovacích

povinností, tj. při podávání roěního hlášení o produkci a nakIádání s odpady dle přílohy č. 20

vyhlášky č,' 3831200| Sb., při vyplňování a podávání jakékoliv další přílohy vyhlášky č. 383/2001

Sb., na věcně a místně příslušný správní úřad a při další komunikaci se správními úřady.

Dne 15.05.2014 byl, vrámci výše uvedeného správního řízení o udělení souhlasu kprovozování

zařizeni knakládání sodpady, uhrazenv souladu sustanovením $ 5 odst.2 zákonaě'63412004sb'

o správních poplatcích (dále jen ,,zákona o správních poplatcích..) a dle položky |22 sazebníku

správních poplatků, přílohy zákona o správních poplatcích, správní poplatek v částce 500 Kě,

slovy: pět set Kč'

oZP MHMP žadatele upozorňuje, že:

1' Veškeré nakládání s odpady musí bý 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 a8 vyhlášky č" 383/2001 Sb.

2' Bude zajištěno přednostni využiti, poté odstranění odpadů, převedením do vlastnictví pouze

osobě oprávněné kjejich pÍevzetí dle $ 12 odst. 3 zátkona o odpadech, tzn. pouze osobě,

která je provozovate|em zařízení kvyužití nebo kodstranění nebo ke sběru nebo

k výkupu určeného druhu odpadů.

3. Tento souhlas může bý zrušen nazák|adě ustanovení $ 78 odst. 4 zákona o odpadech.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může úěastníkřizení podat podle ustanovení $ 81 a násl. správního řádu

odvolání, ve kterém se uvede' vjakém rozsahu se rozhodnuti napadá a dále namítaný rozpor

s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo Íizení,jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů

ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u oZP MHMP.

stejnopisů. N účastník potřebný poěet stejnopisů' vyhotoví je na jeho náklady oZP MHMP.

RNDr. Štepan

vedoucí oddě grovaného povolováni
a odpadové ářství
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Příloha

Provozní Íád zaÍizeni

žadate|: Domeček - odpady s'r.o.,IČ 64048,I72,Dřevěická 44,108 00 Praha 10

účastník Íizeni: Městská ěást Praha 10, IČ 00063941, Vršovická 1429168,101 00 Praha 10

2/ Spis

3/ Evidence

Rozdělovník
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