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Rozhodnutí

odbor žilotniho prostřcíti Magištrátu hl. m. Prahy

(dáIe

jen oZP MHMP)_ jako

věcně

příslušnýorgár veřejné sprál,y v oblasti odpado\,ého hosPodářst\i pod]e ustanovení 78 odst,2
§
pjs]n, a) a písm- x) zákorra č, i85,/200]sb,. oodPadechao,],ěněněktc|ich da]šícn z:i(onLi, ve

zněni pozděiších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a ustanovcní § ]l odst. 1 zákona ó
13]/2000 Sb.. o hlavním n]ěstě Praze. ve znčni pozdějšich předpisů, a místně přislušný podle
ustanovení § l ] zákona č, 500/2004 Sb,, správni řád. ve Znění pozděiších přectpisů (dálcjen

řád). rozhodl na základě žádosti o souhlas k provozováni zařízeni
odslraňováDí odPadů Ze dne

sidlem Mokrá 358,

66:1

"prur

kc sběru, \}uZl\ani

nr

a

podané účashikemřízení:'IASY s.r,o..IČ: 26936j2l.se

l5.04,20l4

04 NíokráJlolákov (dále ien žadatel), dnešniho dne

takto:
Ve Smvs]u ustanoveni § 14 odst,

1

zákoDa o odpadech

I.udčluje souhla§
l,

k Drovozování zařízení ke sběru.

wuživání a odstraňování odDadů zDťlsobv Rl2.

příIoh č, 3 a.1 Zákona o odpadech třídění. drcení a skladoválrí odpadll,

sid1o N,laIiánské náň 2, ll0 0] Prah!
PracolištčJunemannoÝa j5l29, ] l0 00 PIaha 1
lDťolliačni]iIka MH]!IP ]2.1,1.1. ťa\ 236 007 074
e_úai]: ozpí'praha,eu] lDDS: ]8ia9]h
]

R

l]

a D] 5 dlc

2,

s Dlovozním

řádem

za

(s počtem 2] stren)

pro plovozovnu: Ke Kabtu 289, Praha 10 (parc. č. 11al2,718149, 118/65,11,8/1, k. ú. Dolní
Měcholupy, a dále pnr c. č,318134,318l10,318i 32, 378/36, 378/,l0. k. ú. Šiěrbohot] )i

II. přidělujc identifikačni čislo zlřizení CzA00351.
Souhla5 se uděluje za těchto podnlinek:

l,

Souhla§ §€ týká ná§led jícich odpadů zařazených dle v_,yhlášky č. 38r/2001 slr.. kterou se
stanoví Katalog odpadů, Scznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a Států pro účel),
\,ývozu, dovozu a hanzitu odpadů a postup při udělování souh]asu k výVozu. dovo7lt á iíán7j1u
odpadů (Katalog odpadti), ve Zněni poZdějšich předpisú;

KataIogovó
čísloodpadu
01 02 99
16

Kategoíie

Naze\ dluhu odpadu

odpadu

odpadyjinak blíženeuíčené(íttržkya úIomky pryže)

O

o

0] 0]

Odpady končicídvojčislím 99 budou pro úlčelyevidence doplněny technickýn nebo běžně
užívaným názvem odpadu ve smyslu ustanoveni § 2 odst, ] písm, d) Katalogu odpadů. Pokud
gg
původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno katalogové čislo končícína dvojčíslí vicc

druhů odpadů, budou se plo ilčely evidence odlišovat názvem odpadu, nikoli pouZe
katalogovým číSlen-Tyto odpady musi

b]i,t v

souladu s § ]6 odst,

i

písm. e) a § 18 odst,

]

písm, h) zákorra o odpadech soltstřcd'ovány Lrtiiděně,
3,

Tento souhlas má pIahost do 30, 06. 20l9,

odůvodnění

oZP

MHN,IP obdržel dne 15, 0,1, 201,1 žádost žadatele o uděleni souhlasu k provozo\ anl zarizeni

ke sběru, v.vužíváni a odstraňování odpadů způsoby R12, R13 a Dl5 dle přiLolr č, 3 a
o odpadecb

,1

zákola

(tříděni, drcení a skladováni odpadu) a sjeho provozním řádem zařízeni plo v]še

uvedenou pťovozovnu, Dnem podfuí žádosti bylo zahájeno správní řizení,
orgán povinen dle § 4] odst,

S N,lHNlP-5]955.1/oZP_vIII_

l

1

o

kterém je §prá\|i

správního řádu vylozumět všechny.iemu známé účastník)lizťni,

j5/l1_30ď20 l4/Cc

oZP MHMP rfrrozuměl účastnikařízení dle usta[ovení § 14 odst, 7 zákona o odpadech: obec, na
je.jfuž územímá být zaiizeií provozováno, tj. Městskou část Praha-Dolni Měcholup), lČ
00231347, Dolnoňěcholupská 168/37_ 109

00

Pmha-Dolní Měcholup}, (dále jen MČ Praha

Dolní Měcholupy), Tento účastníkse do stanoyeného ten11inu k provozu zařízeni nevyjádřil,

vzhledem k tolnu, že podání žadate]e neposk}tovalo dostatečný podklad pro posouzeni žádosti,

byla žadateli dne 06,06.2014 zaslána výZva k odstranění nedostatků žádosti a řízení bylo
přerušeno do termínu 04. Q1.2014. Žadatel byl

\-Zvfu, aby ve stanovené lhůtě doplnil doklad

o

souladu zařízeni se zvláštnúni právnimj předpisy (tj. kolaudačrri rozhodnutí) nebo vyjádřeni věcnč

a míslnépříslušného Úřadu městské části (Praha 1

-

22). zda.ie unristčnía provoz Zailzcnl v

souladu se zákonem č, 183/2006 sb,, o územnímplánování a stavebnim řádu (stavebni Zákon) ve

znění pozdějšich předpisťr na základě Ust,

§

l

odst,

l

písm, m) Whlášk_v č, 383/2001 sb, o

podrobnostech nakládállí s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dálejen vyhl, č. 383/2001 Sb,),

Dne ]2,06,2014 žadatel dophil rozhodnun o zméné\ užl!,ánl stllb;, lydane Uradem městské
části Praha 15, odborem územního plánování a stavebniho úřadu (dále jen

ÚMČ Plaha l5).

č. j,

2,+4,t2l20l4lou PsU/lRo, ze dne 11,06,2014, Daným rozhodnutim se pololuje zmena uži\anl
stavby

-

linky pro drccní pneumatik na pozentcích parc. č, 718/2, '71,8149.118165,7]8/], k,

Dolni Měoholupy, a dále parc, č. 318134.

378110, 3't8l32. 378136,378/40,

ú,

k, ú, Štěrboholy,

spočívaiící
v prodloužení doby uživání do 30. 06. 2019,

o

této skutečnosti byl infornrován úóastnik ilzen],

dne 13, 06, 20l4 zasláno seznámení

s podklad!,

UMČ Prl]h.l Dolnl MecholUp),

rozlrodnuti

s

kterému bylo

možnostína \,yjádření do pěli dnů ode

dne doručerri, Účastník iíZeníse k novým Skutečnostem neq,jádřil,

V návazno§ti na prodělanou kontrolu zaíízenize
s ust, § 78 odst.

d]ne

22.

0

5. 20 14, která byta rykonána v souladu

2 pism, b) zákona o odpadech a dle zákona č, 255/20]2 Sb,, o kontrole (kontrolní

řád) v platnóm Zněni, následné porovnání ortolbtomap

viádřenim ťJMČPraha

a katastíálních map a v souvislosti

s

15 b_vlo přehodnoceno určeni plochy, na které se zařízení nachází a došlo

kílpravě{ičtuparcelnichčíselpozemkúnapozenlk)qšeuVedene,Nelrtereztrleilenýchpozemků
se nachází na územi Městské části Plaha Štěrbohol],, IČ 00231371, Ústřední 135/15, 102 00
Praha-Šlěrboholy (dáIe jen

MČ Praha Štěrboholy), kierá

odpadech stala dalšímúčastníkenrřizení

o

se tak dle ust, § 14 odst, 7 zákona o

vydání souhlasu

k

provozu daného ZaříZeni,

V návaznosti na Z.jištěnou skutečnost byla MČ Praha Šlérbohol}r l rozumena o zahájenérn řízení
a byla.jí dfua nložnost na vyjádření k provozu ZaiíZení do tennínu 25_ 06_ 2014_ Této možnosti
účastníkřízeni ne}yUžil a k provozu zařízeni se nevyjádřil.

Dle ustanovení § ]4 odst- 1 zákona o odpadech lze plovozovat zařizeni k využivání.odstraňování,
sběrll nebo výkupu odpadů jen se souhlasem přislušného krajského úřadu, přičenžtento souhlas
současně obsahuje i souhlas s provoznin řádenl tohoto zařízení,

S-MHMP-539554/oZP,v]II-

1

35{t_30ó/20

1,1,1ce

Žadatel předložil svou žádost v

so

uladu se Zákone]n o odpadech a v souladu s U stanoven im § l

vyhlášky č, 383/200] Sb,, o podrobnostech nakládání s odpady, vc zněni pozděiších předpisů (dále

jen vyhlášky č, 38]/2001 Sb,), doloženou veškerymi potřcbnými cloklady uvedenými v těchto
předpiscch.

oZP MI]MP posoudil předmětnou žádost ve smys]u uslanovení § 78 odst, 3 7ákona o odpadech
a shleda] ji v sollladu s polinnostmi ryplývajicíni ztohoto zákona a prol,áděcích prálrríclr
předpisů,

Vzhledem ke všem shora uyedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak. jak je uvedeno ve y/roku
tohoto rozhodllutí,

]'oto rozhodnutí je íozhodnutím odboru životniho prostřcdí.iako ořgánu veřejné správy v oblasti
odpadového lrospodářství a nenahrazqje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo v},jádiení odboru
,,'\

rl\o plo.1'eo' podlc

"l

^

láiln cL piedIi.ů,

Přcdmětné provozovně bylo v souladu

s

ustanovenún §

?8 odst, 2 písn, x) zákone

odpadech

piiděIeno identifikačníčísloZařizení (ti, čislo provozovny): cZA00351. V sou]adu s ustanovením

§39 odst. 13 zákona o

odpadech u}ádějtc toto čislo při plnění evidenčních a ohlašovacich

povinnosti. tj, při podáváni ročniho hlášeni o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č, ?0
,,yhlášky č. 383/200l Sb,, při vyplňování a podávání.jakékoliv dalši pří]oh}, vyhlášk},č,]83/200l
sb.. na lěcně

a míStně přislušný spráVni úřad a při

Dne 18, 0,1,2014 byl, v
zařízeni klakládání

rálci

delšíkonunikaci se splá\,ními úřady,

výše uvedeného správního řizení o udě]ení souhlasll k pro\ozo\ání

s odpady, uhrazen v

sou]adu sustanovením§5odst,2Zákonač,6j4l2004Sb,

o §právních poplatcich (dálc jcn.,Zá&ona o správnich pop]atcich") a dle po]ožky l22 sazebníku
sprá\,ních poplatkťl, přílohy Zákona
Slov}: pět

Set

o správních poplatcích, splávrrí poplatek

\,

částce 500 Kó,

Kč,

oZP MI]MP žadatele upozorňúe. že:

t,

Vcškeré nak]ádání s odpad_v musí být plováděno. v souladu se Zákonem o odpadech a předpisv

tento Zákon provádějícími
s

2,

ustanoveními

§ 4.

5,7 a

8

a právnimi předpisy souvisejícími, předevšim pak v

souladll

Whlášky č, 383/2001 Sb,

Bude Zajištěno přednostní ryužiti, poté odstranáli odpadů, přeYedcíím do vla§tnic§í pouze
osobě oprávněné kjejich převzcti dle § 12 odst.3 zákona o odpadech, tzn. pouze ošobě,

která je provozovatelem ZAřízeni k lYužitínebo k odstraněni nebo ke šhěru n€ho
k

výkupu určenéhodruhu odpadů.

],'I'entosouh]asmůžcbýtZrušennazákladěustanoveni§78odst,4zákonaoodpadech,

S_\lH]\,l P_5]955rlloZP_v

l I

l,l 3 5lR 3 06/201,1/Cc

poučeni o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkříZení podal podle ustanoveni § 81a násl. správniho řádu
odvolání, ve kterém se uvede, vjakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný lozpo.
s

právními předpisy nebo nesprávnost rozhodltuti nebo řízeni, jež mu předchlielo, ve lhůtě 15 dnů

ode dnejeho oznámeni k Ministerstvu životního plostředí, a to podáním učiněným u

oZP MHMP,

odvoláni jen pŤoti odůvodněnírozhodnutí je nepřipt]stné, odvolání se podár,á v počtu d\,ou
stejDopisů- Nepodá-Ii účastnikpotřebný počet stejnopisů, \yhotovíje najeho náklady

RNDr, Štěpán

§

vedouci od

ký
aného povo]ováni

a odpadového lrcispodářswí

Přiloba
Pía.ťa7nířád 7^ří7ení

Rozdělovník
1/

Účastníkťlmřízení. doporučeně.

žadatel:

TAsY

iz,

osobáI do vlastnich nrkou

s,r-o,, IČ 2693632l,

Mokrá358,664 04 Mokrá_Horákov

\4e.I5ká can P-Jtd-D^lnl \.4echo'up), lC nO2JIJ1-,

Dolnoměcholupská

účastníkřízení:

l68/3], 109 00 Praha-Dolní Měcholupy

Mé.l.^ačá5t Prdha-(lčrbohol). IČ0021l']-, l cliedni
]

02

00 Praha-Štěrboholv

2/ Spis
3/ Evidence

s MHMP_5]95 j4/()ZP_V]I1_135/R-306/2014/Ce

35

5,

oZP MHMP,

