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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 hospodářství podle ustanovení § 78 odst.

2 písm. a) zákona č.l85/2001Sb., o odpadech a o změně někteqich dalších zákonú, ve znění
pozdějších předpisů (dálejen zákon o odpadech) a ustanovení §

3l

odst.

l

zíú<onač.131/2000

Sb., o hlavním městě Praze, ve znénípozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení

§

1

1

zákona ó. 50012004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějšíchpředpisů (dálejen správní řád),

rozhodl na základé žádosti o souhlas k provozování zařizení ke sběru, výkupu a využívání
odpadů ze dne 14.09.2017 podané účastníkemíizení:EKOSUR, s.r.o.,

IČ: 26159597,

se sídlem Dřevčická 46, I08 00 Praha 10 - Malešice, zastoupeným na základé plné moci
spoleČnostíChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., IČ: 26698277, se sídlem Pod Návsí
8814,196 00 Praha 9

- Čakovice (dále jen žadatel),dnešníhodne

takto:
Ve smyslu ustanovení §

14 odst.

I zákona o odpadech

I.uděluje s,ouhlas
1.

kprovozování zařízeníke sběru. výkupu a využíváníodpadů způsobem R12 dle přílohy

ě. 3 zákona o odpadech

-

tj. v daném případě řídění, řezáni plamenem a lisování (paketovací

lis S-60 KV na papír aplasty),

Il5

Sídlo: Mariánské nám. 2l2, ll00l Praha l
Pracoviště: Jungmannova 35129,110 00 Praha l
Kqntaktní centrum: 12 444, fax 236 007 157
E-mail: po§ta@plafu.9u, ID DS: 48ia97h

2.

s provozním řádem zařízení. kte{íje součástítohoto

pro provozovnu umístěnou na pozemcích parc.
Polaneckého, Praha

- Kbely, GPS: N

5007.87163'

rozhodnutí (počet stran 18),

Č.1944/2 a l944l93

,E

v k. ú. Kbely,

ul.

14c32.38032'.

Souhlas se uděluje zatěchto podmínek:

l,

Souhlas se fýká následujícíchodpadů zařazených dle lyhlášky č. 9312016 Sb., o

Katalogu odpadů (dále jen Katalog odpadů), v platném znéni:
Katalogové

Název druhu odpadu

čísloodpadu
02

0l l0

03 03 08

20 0l
20 02
20 03

z0

20
50
50
50
50
60
60

05
01

02
03

04
17
18

7 0201
7 0203

7 0401
7 0402

70403
7 0404
7 0405
7 0406

7040]
704 11
91001

9r002
91201
9 1202
91203
20 0l 0l
20 0l 40

2.
215

Piliny

a třísky neželezných kovů

Ulet neželezných kovů
plastové hoblinv a třískv

04

20 03 07

Kovové odpady
Odpady ze třídění papíru a lepenky určenék recyklaci
Piliny a třísky železných kovů
Ulet železných kovů

Papírovéa lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obalv

Kovové obaly
Zeleznékovy
Neželeznékovy
Dřevo
Plasty
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo
Zinek
zelezo a ocel
Cín
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem17 04 10
Zelezný a ocelový odpad
Neželezný odpad
Papir a lepenka
Zeleznékovy
lÝeželezné kovy
Papír a lepenka
Kovy
Objemný odpad

Kategorie
odpadu

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tento souhlas má platnost do 31.12.2022.
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odůvodnění
OCP MHMP obdržel dne 14.09.2017 žádost žadatele o udělení souhlasu provozování zařizení
ke sběru, výkupu av5llživáni odpadů způsobem R12 (tj. třídění, íezáni plamenem a lisování
papíru a plastů) s jeho provozním íádem pro výše uvedenou provozovnu. Dnem podání žádosti

bylo zahájeno správní řízeni, o kterém je správní orgán povinen dle § 47 odst. 1 správního
řádu vyrozumět všechny jemu známé účastníkyřizeni.

OCP MHMP vyrozuměl účastníkařízeni dle ustanovení § 14 odst. 7 zákona o odpadech: obec,
na jejimžizemi má b;ýt zaíizeni provozováno, tj. Městskou část Praha 19. Tento účastníkse do
dnešního dne nevyjádřil.

Dne 03.10.2017 proběhlo v souladu s § 54 správního řádu ohledání na místě, kde byli přítomni
pracovníci OCP MHMP a zástupci žadatele. Z jednáni byl pořízen protokol.

Dle ustanovení § 14 odst.

l

zákona

o

odpadech lze provozovat zaíizeni kvyužívání,

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů jen se souhlasem příslušnéhokrajského úřadu,
přičemžtento souhlas současně obsahuje i souhlas s provozním řádem tohoto zaíízeni.
Žadatel předložil svou žádost v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s ustanovením §

l

vyhlášky ó.3831200l Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen vyhlášky č. 383/2001 Sb.), doloženou veškeými potřebnými doklady uvedenými v

těchto předpisech.

OCP MHMP posoudil předmětnou žádost ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 zákona
odpadech a shledal

ji

v souladu

s

o

povinnostmi vyplyvajícími z tohoto zákona a prováděcích

právních předpisů. Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak,jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Toto rozhodnutíje rozhodnutím odboru ochrany prostředíjako orgánu veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství 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 identifikačníčíslozařízení (tj. číslo
Provozovny): CZA01372. V souladu s ustanovením § 39 odst. 12 zákona o odpadech
uvádějte toto ČÍslopři plnění evidenčnícha ohlašovacíchpovinností, tj.

při podávání

roČníhohláŠenío produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášlqy č. 383/2001
Sb., při vyplňování a podávání jakékotiv datšípřítohy lyhlášky č. 383/2001 Sb., na věcně
a místně příslušný správní úřad a při dalšíkomunikaci se správními úřady.

Dne 25.09.2017 byl,

v

rámci výše uvedeného správního íizeni o udělení souhlasu

k provozování zařizeni k nakládání s odpady, uhrazen v souladu

s

ustanovením § 5 odst. 2

zákonač.63412004 Sb. o správních poplatcích (dále jen,,zákona o správních poplatcích") a
3l5
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dle PoloŽky

l22 sazebniku správních poplatků, přílohy zákona o správních poplatcích, správní

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

OCP MHMP žadatele upozorňuje, že:

1.

Ysouladu s§ 23 ryhláš§ č. 383/2001 Sb. zasílá provozovatel zaíwení ke

sběruo

výkupu, vyuŽÍvánínebo odstraňování odpadů údaje o provozu zaíízenípodle přílohy č.
22 ýŠeuvedené vyhlášky a to pro zahájení, přerušení, obnovení nebo ukončeníprovozu
zařízenÍ, přiČemŽ o zahájení provozu se jedná

i při

zahájení provozu zaíízenípodle

zmény souhlasu s provozem zařízení.

2.

Veškeré nakládání s odpady musí být 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. 383/200l Sb.

3.

Bude zajiŠtěnopřednostni vlužití,poté odstranění odpadů, převedením do vlastnictví

Pouze osobě oPrávněné k jejich převzetí dte § 12 odst. 3 zákona o odpadech , tzn. pouze
osobě, která je provozovatelem zaÍízeníkvyužitínebo kodstranění nebo ke sběru nebo
k výkupu určeného druhu odpadů.

4.

Tento souhlas můžeb;ýt zrušen nazákladě ustanovení § 78 odst. 4 zákonao odpadech.

poučenío odvolání
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřizeni podat podle ustanovení § 81 a násl. správního
řádu odvolánÍ, ve kterém se uvede,

v

jakém rozsahu se roáodnutí napadá a dále namítaný

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

lhŮtě 15 dnŮ ode dne jeho oznámeni kMinisterstvu životníhoprostředí, a to podiáním
uČiněným u OCP

MHMP. Odvolání jen proti odůvodněnírozhodnutí je nepřípustné. Odvolání

se podává v poČtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů,

vyhotovíje

najeho náklady OCP MHMP.
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Příloha
provozní řád zaíízeni

Rozdělovník
1/

Účastníkůmřízení. doporučeně. firz. osobám do vlastních rukou

zmocněnec: ChemEko podriiková ekologie, spol, s r.o., IČ: 26698277,Pod návsí 8814,196 00

Praha9 - Čakovice
úěastník íízení:Městská ěást Praha 19, IČ 00231304, Semilská 4317,Ig7 00 praha 19
2/ Spis
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