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Datum
Vyřizuje / linka
Ing. Červenkovát4l2D 29.04.2016

a

Počet listů / příloh

2lI

oCP

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)

o odpadech a o změně některlých dalšíchzákonŮ, ve znění PozdějŠÍch
jen zíkon o odpadech) a ustanovení § 3l odst. 1 zákona é. 13112000 Sb., o hlavním

zákona ě. 185/2001Sb.,
předpisů (dále

městě praze, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení §

jen správní řád),
50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
žádosti o souhlas k provozován

i

l1

rozhod|nazákladé

s

r.o., IČ: 15268462, Se sídlem

Koněvova 857l47,130 00 Praha 3 (dálejen žadatel), dnešního dne

takto:
l

zákonao odpadech

I.uděluje souhlas

a skladování chladiv"
(s počtem ]6. stran)

pro provozovnu:

Budovatels|á287t8,Praha 9 (parc. ó.57716,
G

k

ú, Satalice)o

PS souřad nice: 50o7'23.403 "N, 14033'58.792 "E,

Sídlo: Mariánské nám. 2, l10 0l Praha
Pracoviště: Jungmannova 35l29, 1'|1 2l Praha l
Tel. 23600t 1l1, Kontaktní centrum:. 12 444
1

e-mai1 : posta@praha.eu

ě,

zařízeni ke sběru, qýkupu, využíváni a odstraňování odPadŮ ze dne

08.03.2016 podané úěastníkemíizeni: EKOTEZ, spol.

Ve smyslu ustanovení §

zákona

Souhlas se uděluje zatéchto podmínek:

l.

Souhlas se dlcá následujících odpadů zařazených dle lyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely
vývozu, dovozu atranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu atranzitu
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů:

Katalogové
čísloodpadu

14060l*
14 06 04*

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky
(HCFC), hydrofl uorouhlovodíky (HFC)
Kaly nebo pevné odpady obsahujícíhalogenovaná

N
N

rozpouštědla

2.

Tento souhlas má platnost do 30.06.2021.

odůvodnění
OCP MHMP obdržel dne 08.03.2016 žádost žadatele o udělení souhlasu provozování zařizení ke
sběru, qýkupu, využiváni odpadů způsobem R3

a R12 a odstraňování odpadů způsobem D15

(regenerace a skladování chladiv) dle ust. § 14 odst. 1 příloh

provozním řádem pro

ě.3 a4 zákona o odpadech a sjeho

ýše uvedenou provozovnu.Dne24.03.2016

došlo kdoplnění žádosti a její

úpravě, spočívajícív odebráníjednoho druhu odpaduzvýčtu odpadů, pro kteréje zařízení určeno.
Dnem podání žádosti bylo zahétleno správní řizeni, o kterémje správní orgán povinen dle § 47 odst.

l

správního řádu vyrozumět všechny jemu známé účastníkyřizení. OCP MHMP vyrozuměl

účastníkařízenídle ustanovení

§ 14 odst. 7 zíkona o

odpadech: obec, na jejimž územímá b;ýt

zařizeni provozováno, tj, Městskou ěást Praha-Satalice,
81/3, 190

15

IČ002407Il, se sídlem K

Radonicům

Praha 9 (dále jen účastníkřízeni), Tento účastníkíizeníbyl obeznámen také se

změnou žádosti ze dne 24

.03

.2016, Účastník řízeníse vyj ádřil dne 29 .04.20 l 6 a k provozu zařizeni

nemá připomínek,

Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech lzeprovozovatzařizeníkvyuživání. odstraňování,
sběru nebo ýkupu odpadů jen se souhlasem příslušnéhokrajského úřadu, přičemž tento souhlas
současně obsahuje i souhlas s provozním řádem tohoto zařizeni.

Žadatel předložil svou žádost v souladu se zákonem o odpadech av souladú s ustanovením

§

1

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

jen lyhlášky ě. 3831200l Sb.), doloženou veškerlými potřebnými doklady uvedenými v těchto
předpisech.
Sp. zn.

S-MHMP 38975012016 OCP

ocp MHMP posoudil
a shledal

ji

předmětnou žádost ve smyslu ustanovení § 78 odst.

v souladu s povinnostmi vypl;ýruajícími z tohoto zákona

a

3 zákona o odpadech
prováděcích právních

předpisů.

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jakje uvedeno ve qýroku
tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím odboru ochrany prostředí jako orgánu veřejné správy v oblasti
odpadového hospodařstvi a nenahrazlje žádnájiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření odboru
ochrany prosředí podle zvláštních předpisů.

Zároveň Vám tímto sdělujeme, že předmětné provozovně bylo v souladu s ustanovením § 78
odst. 2 písm. x) zákona odpadech přiděleno identiíikačníčíslozaíízení(tj. ČÍsloprovozovny):

§ 39 odst. 12 zákona o odpadech uvádějte toto ČÍslopři
plnění evidenčnícha ohlašovacích povinností, tj. při podávání ročníhohlášení o produkci a

cZA00889. V souladu

s ustanovením

nakládání s odpady dle přílohy č. 20 lyhlášky ě.38312001 Sb., při vyplňováni apodávánijakékoliv

dalšípřílohy vyhlášky é. 3831200I Sb., na věcně a místně příslušný správní Úřad a při dalŠÍ
komunikaci se správními úřady.

Dne 23.03.2016 byl, v rámci výše uvedeného správního íizeni o udělení souhlasu k provozování
zaíizeníknakládání s odpady, uhrazen v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákonaě.63412004 Sb.

o správních poplatcích (dále jen ,,zákona o správních poplatcích") a dle poloŽky l22 sazebníku
správních poplatků, přílohy zákona o správních poplatcích, správní poplatek v Částce 500 KČ,
slovy: pět set Kč.

OCP MHM

1.

P

žadateleupozorňuje, že:

Veškeré nakládání s odpady musí b;it prováděno, v souladu se zákonem o odpadech a předpisY

tento zákon provádějícími a právními předpisy souvisejícími,předevŠÍmpak
s ustanoveními § 4,

2.

v

5,7 a8 vyhlášky č. 383/200l Sb.

Bude zajištěno přednostn i vylžiti, poté odstranění odpadů, převedením do vlastnictví pouze

kjejich převzetí dle § 12 odst.3 zákona o odpadech, tzn. pouze osobě,
provozovatelem zaíízeníklyužitínebo kodstranění nebo ke sběru nebo

osobě oprávněné

která

je

k výkupu určeného druhu odpadů.

3.

souladu

Tento souhlas můžeb;ýt zrušen nazákladé ustanovení § 78 odst. 4 zákonao odPadech.
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1

$

poučenío odvolání
Proti tomuto roáodnutimůže účastníkřízenípodat podle ustanovení § 8l 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 řízeni,jež mu předchrázelo, ve lhůtě 15 dnů

ode dne jeho oznátmeni k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněnlým u OCP

Odvoláni jen proti odůvodněnírozhodnutí

je

nepřípustné. Odvolání se podává v počtu dvou

stejnopisŮ. Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví

je na jeho náklady OCP

MHMP.
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Odbor ochrany prostředí

Příloha
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Městská část Praha-Satalice, IČ 002407ll, K Radonicům 81/3,

l90 15 Praha9
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