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Rozhodnutí 

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

místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 21 

odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a 

ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodl na základě žádosti o povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, 

využití nebo odstranění odpadů ze dne 02.03.2022 podané účastníkem řízení: Domeček - odpady 

s.r.o., IČO: 64048772, se sídlem Dřevčická 44, 108 00 Praha 10 - Malešice (dále jen žadatel), 

dnešního dne 

t a k t o :  

Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech 

I.  vydává povolení k provozu zařízení ke sběru odpadu, úpravě odpadu způsobem R12a 

- Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 

neuvedená v dalších bodech, způsobem R12c - Úprava před recyklací nebo zpětným 

získáváním organických látek (papír, plasty) a způsobem R12d  - Úprava před recyklací 

   
 Domeček - odpady s.r.o. 

Dřevčická 44 
108 00 Praha 10 - Malešice 
 
IČO: 64048772 
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nebo zpětným získáváním kovů a sloučenin kovů, způsobem R12e  - Úprava k následné 

recyklaci nebo zpětnému získávání ostatních anorganických materiálů (sklo, zeminy, 

stavební odpady) a využití odpadu způsobem R5d - Výroba stavebních recyklátů, které 

přestávají být odpadem (zapůjčený mobilní drtič BAYER KB 700 nebo obdobný) dle přílohy 

č. 5 k zákonu o odpadech, pro činnosti dle Katalogu činností uvedeného v příloze č. 2 k 

zákonu o odpadech: 

3.3.0 –  balení, paketace, dělení, lisování a neoddělené soustřeďování odpadu na 

             základě povolení 

3.4.0 –   třídění, dotřídění odpadů 

5.10.2 -  výroba recyklátu ze stavebních a demoličních odpadů 

11.1.0 – sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení  

              podle zákona o výrobcích s ukončenou životností 

 

pro stávající provozovnu (CZA00357): Dřevčická 44, Praha 10, parc. č. 803/22, 803/29, 

803/54, 803/55, 803/56, 803/57, 803/60, 803/61, k. ú. Malešice, 

souřadnice GPS: 50°4'39.079"N, 14°30'42.682"E. 

 

II. Souhlasí s provozním řádem zařízení, který je součástí tohoto rozhodnutí (počet stran 

celkem 22). 

 

III.  Povolení se uděluje za těchto podmínek: 

1. Povolení se týká následujících odpadů zařazených dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), v platném znění: 

Katalogové číslo 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu 

01 04 08 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 
03 03 07 O Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního 

papíru a lepenky 
08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 
08 03 18 O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 
08 04 09 N Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
09 01 01 N Vodné roztoky vývojek a aktivátorů 
13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 01 11 N Syntetické hydraulické oleje 
13 01 13 N Jiné hydraulické oleje 



  
 
 

3/8 Č.j. MHMP 825568/2022                                                                                                                                    R-266 

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací 
oleje 

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
13 08 99 N Odpady jinak blíže neurčené 
14 06 03 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 O Plastové obaly 
15 01 03 O Dřevěné obaly 
15 01 04 O Kovové obaly 
15 01 05 O Kompozitní obaly 
15 01 06 O Směsné obaly 
15 01 07 O Skleněné obaly 
15 01 09 O Textilní obaly 
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

16 01 03 O Pneumatiky 
16 01 07 N Olejové filtry 
16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 
16 06 01 N Olověné akumulátory 
17 01 01 O Beton 
17 01 02 O Cihly 
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 01 O Dřevo 
17 02 02 O Sklo 
17 02 03 O Plasty 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 02 O Hliník 
17 04 05 O Železo a ocel 
17 04 07 O Směsné kovy 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03 
17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 

08 01 
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
20 01 01 O Papír a lepenka 
20 01 02 O Sklo 
20 01 11 O Textilní materiály 
20 01 13 N Rozpouštědla 
20 01 14 N Kyseliny 
20 01 15 N Zásady 
20 01 17 N Fotochemikálie 
20 01 19 N Pesticidy 
20 01 25 O Jedlý olej a tuk 
20 01 26 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 
20 01 27 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky 
20 01 29 N Detergenty obsahující nebezpečné látky 
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20 01 32 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 
20 01 33 N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 

02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a 
akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 38 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 
20 01 39 O Plasty 
20 01 40 O Kovy 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 
20 02 02 O Zemina a kameny 
20 02 03 O Jiný biologicky nerozložitelný odpad 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 
20 03 03 O Uliční smetky 
20 03 07 O Objemný odpad 
20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené 

2. Toto povolení se v souladu s ustanovením § 22 zákona o odpadech vydává na dobu 

neurčitou s podmínkou, že bude příslušným správním orgánem rozhodnuto o změně doby 

prodloužení trvání dočasné stavby. 

3. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem, který je součástí tohoto 

rozhodnutí.  

 

IV.  Podle ustanovení § 30 odst. 2 a 3 zákona o odpadech vydává OCP MHMP pro provozovnu 

(CZA00357) povolení k upuštění od odděleného soustřeďování následujících odpadů: 

Směs 1 
Katalogové 
číslo odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

17 01 02 Cihly O 
20 03 03 Uliční smetky O 

Veškerý výše uvedený odpad soustřeďovaný neodděleně se nadále zařazuje jako jeden druh 

odpadu podle Katalogu odpadů a to: „17 01 02 - Cihly“. 

Směs 2 
Katalogové 
číslo odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 06 Směsné obaly O 
17 06 04 Izolační materiály O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O 
17 09 04 Smíšené stavební a demoliční odpady O 
20 03 07 Objemný odpad O 

Veškerý výše uvedený odpad soustřeďovaný neodděleně se nadále zařazuje jako jeden druh 

odpadu podle Katalogu odpadů a to: „19 12 12 - Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z 

mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11“. 
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Odůvodnění 

OCP MHMP obdržel dne 02.03.2022 žádost žadatele o vydání povolení k provozu zařízení ke 

sběru, úpravě odpadu způsobem R12a - Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů 

uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech, způsobem R12c - Úprava 

před recyklací nebo zpětným získáváním organických látek (papír, plasty) a způsobem R12d  - 

Úprava před recyklací nebo zpětným získáváním kovů a sloučenin kovů, způsobem R12e - 

Úprava k následné recyklaci nebo zpětnému získávání ostatních anorganických materiálů (sklo, 

zeminy, stavební odpady) a využití odpadu způsobem R5d - Výroba stavebních recyklátů, které 

přestávají být odpadem (zapůjčený mobilní drtič BAYER KB 700 nebo obdobný),  dle přílohy 

č. 5 k zákonu o odpadech, pro činnosti dle Katalogu činností uvedeného v příloze č. 2 k zákonu 

o odpadech: 3.3.0 –  balení, paketace, dělení, lisování a neoddělené soustřeďování odpadu na 

základě povolení, 3.4.0 –   třídění, dotřídění odpadů, 5.10.2 -  výroba recyklátu ze stavebních a 

demoličních odpadů, 11.1.0 – sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a 

elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností pro stávající provozovnu 

(CZA00357): Dřevčická 44, Praha 10 a o souhlas s provozním řádem zařízení. Dnem podání 

žádosti bylo zahájeno správní řízení.  

OCP MHMP vyrozuměl účastníka řízení dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o odpadech: obec, 

na jejímž území má být zařízení provozováno, tj. Městskou část Praha 10, IČO 00063941, 

Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10. Tento účastník se v průběhu řízení k předmětu žádosti 

nevyjádřil. K žádosti bylo přiloženo souhlasné závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního 

města Prahy č. j. HSHMP 21424/2022 ze dne 19.04.2022. Závazné stanovisko neobsahuje žádné 

specifické podmínky pro provoz zařízení.  

Zařízení je určeno ke sběru, úpravě a využití odpadů kategorie „O“ (ostatní). Odpady kategorie 

„N“ (nebezpečné) jsou pouze sbírány. Úprava odpadů se provádí tříděním a lisováním (papír, 

plasty), drcením (stavební odpad kat. č. 17 01 02 - cihly) a skartací (papír). K drcení stavebního 

odpadu - cihel dochází v zařízení pouze příležitostně, a to zapůjčeným drtičem, který má platné 

povolení k provozu mobilního zařízení k úpravě odpadu. Podmínky drcení jsou dány závěrem 

protokolu o autorizovaném měření hluku č. 69G2C11_2015 provedeného společností Ing. Petr 

Jurtin - AMETRIS - laboratoř faktorů prostředí ze dne 03.11.2015. Zapůjčený mobilní drtič smí 

být provozován v tomto zařízení pouze v denní době na stanoveném místě, se stanovenou 

orientací, nejdéle 195 min po dobu souvislých osmi hodin. Výsledkem je výrobek/cihelný 

recyklát o frakci 32/63 mm, který v souladu s § 83 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady přestává být odpadem. Zařízení je i místem zpětného odběru elektrozařízení.  

Součástí žádosti o povolení provozování zařízení byla i žádost o povolení k upuštění od 

odděleného soustřeďování dvou skupin odpadů. První skupinu tvoří odpad kat. č. 17 01 02  - 

Cihly a 20 03 03 - Uliční smetky. V této skupině tvoří odpad kat. č. 17 01 02 - Cihly 99% směsi,  
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proto budou oba tyto odpady soustřeďovány pod tímto katalogovým číslem. Druhou skupinu 

tvoří odpady kat. č. 15 01 06 - Směsné obaly, 17 06 04 - Izolační materiály, 17 08 02 - Stavební 

materiály na bázi sádry, 17 09 04 - Smíšené stavební a demoliční odpady a 20 03 07 - Objemný 

odpad. Tyto inertní odpady budou po vytřídění nebezpečných a využitelných složek zařazeny 

jako odpad kat. č. 19 12 12 – Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu 

neuvedené pod číslem 19 12 11, neboť tyto odpady již nemají žádné jiné využití a jsou předávány 

oprávněné osobě k odstranění stejným způsobem (jsou odváženy na skládku inertních odpadů). 

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona o odpadech platí, že příslušný správní orgán neoddělené 

soustřeďování odpadů povolí pouze, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo 

odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné a nedojde k ohrožení 

povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.  

Dle ustanovení § 30 odst. 5 zákona o odpadech se veškerý odpad soustřeďovaný neodděleně na 

základě povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů zařazuje jako jeden druh 

odpadu podle Katalogu odpadů. Správní orgán v povolení určí druh odpadu, do kterého má být 

zařazen neodděleně soustřeďovaný odpad, a to podle druhu odpadu, který tvoří největší část 

hmotnosti soustředěného odpadu, pokud není v konkrétním případě z hlediska ochrany životního 

prostředí a zdraví lidí vhodnější určit jiný druh odpadu.  

Dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech lze provozovat zařízení ke skladování, sběru, 

úpravě, využití nebo odstranění odpadu jen na základě povolení provozu zařízení vydaného 

příslušným krajským úřadem, přičemž nedílnou součástí tohoto povolení je i provozní řád 

zařízení odsouhlasený krajským úřadem. 

Žadatel předložil svou žádost v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s přílohou č. 1 vyhl. 

č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, doloženou veškerými 

potřebnými doklady uvedenými zejména v příloze č. 3 k zákonu o odpadech. 

OCP MHMP posoudil předmětnou žádost ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech 

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

předpisů. Při dodržení technických podmínek provozu zařízení obsažených v provozním řádu 

lze vlivy provozu povoleného zařízení na životní prostředí a zdraví obyvatel považovat za 

přijatelné.  

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

ve výroku tohoto rozhodnutí.  

Toto rozhodnutí je rozhodnutím OCP MHMP jako orgánu veřejné správy v oblasti odpadového 

hospodářství a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření podle zvláštních 

předpisů. 

 



  
 
 

7/8 Č.j. MHMP 825568/2022                                                                                                                                    R-266 

Dne 18.03.2022 byl v rámci výše uvedeného správního řízení o vydání povolení k provozu 

zařízení určeného pro nakládání s odpady uhrazen v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

správních poplatcích“) a dle položky 122 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona o 

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

Dne 11.04.2022 byl v rámci téhož správního řízení uhrazen v souladu s ustanovením § 5 odst. 

2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle položky 

122 písm. c) sazebníku správních poplatků tvořícího přílohu tohoto zákona, správní poplatek 

v částce 1000 Kč, slovy: jeden tisíc Kč, z důvodu vydání povolení k upuštění od odděleného 

soustřeďování odpadů. 

 

OCP MHMP žadatele upozorňuje, že: 

1) Provozovatel zařízení je povinen provést revizi povolení provozu zařízení, včetně 

provozního řádu, z hlediska jeho aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu zprávu 

o provedené revizi povolení provozu zařízení ke schválení ve lhůtě 6 let ode dne nabytí 

právní moci povolení provozu zařízení, jeho změny nebo rozhodnutí o schválení poslední 

zprávy o revizi. V případě, že zprávu ve stanovené lhůtě krajskému úřadu nepředloží, 

povolení provozu uplynutím této lhůty zaniká. Pokud provozovatel zařízení shledá, že je 

nezbytné provést změnu povolení provozu zařízení, požádá společně s předložením zprávy 

o revizi o změnu povolení provozu zařízení a v případě potřeby předloží návrh upraveného 

provozního řádu.  

2) Toto povolení může být změněno nebo zrušeno na základě ustanovení § 25 odst. 1 a 2 

zákona o odpadech.   

3) Provozovatel zařízení je povinen ohlásit údaje  o zařízení určeném pro nakládání s odpady 

a údaje o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení. Zahájení a 

obnovení provozu zařízení je povinen ohlásit před zahájením nebo obnovením provozu. 

Přerušení nebo ukončení provozu zařízení je povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy tato 

skutečnost nastala. 

4) Odpady končící dvojčíslím „99“ budou pro účely evidence doplněny technickým nebo 

běžně užívaným názvem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 Katalogu odpadů. Pokud 

původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno katalogové číslo končící na dvojčíslí „99“ 

více druhů odpadů, budou se pro účely evidence tudíž odlišovat názvem odpadu, nikoli 

katalogovým číslem, musí být i tyto odpady v souladu s § 30 zákona o odpadech 

soustřeďovány utříděně. 
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Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu 

odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 

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

dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u OCP 

MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

 

 

 

Ing. Jarmila Holešinská 

vedoucí oddělení integrovaného  
povolování a odpadového hospodářství 
Odbor ochrany prostředí 
 
podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

 

Příloha 

Provozní řád zařízení 

 

 

Rozdělovník: 
1/ Účastníkům řízení (do vlastních rukou – DS nebo doporučeně na dodejku) 
 
žadatel:  Domeček - odpady s.r.o., IČO 64048772, Dřevčická 44, 108 00  Praha 10 - Malešice 
(odeslání: Datová schránka) 
 
účastník řízení:  Městská část Praha 10, IČO 00063941, Vršovická 1429/68, 101 00  Praha 10 
(odeslání: Datová schránka) 
 
 

2/ Spis 

 

3/ Na vědomí - OCP MHMP Oddělení ochrany ovzduší  
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