
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO VtĚSrA PRAHY
Odbor oohrany prostředí
Oddělení integrovaného povolováni a odpadového hospodářství

l

Váš dopis zlt./ze dne:

č. j.,

MHMP 78334512021

Sp. zn.:

S_MIIMP 6693721202l

DTA Group s.r.o.

Brandýská 178136

181 00 Praha 8

lčo:zgosgszs

Vyřizuje/tel.:

Ing. Bačinský
236004228

Počet listr7příloh : 3/1

Datum:

01.06.202t

I

Rozhodnutí

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

přísluŠný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 21 odst.

2 písm. zákona é. 541l2020Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zrákon o odpadech) a

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

předpisŮ, a místně příslušný podle ustanovení § 7I zákona é. 50012004 Sb., správní řád, ve

znéní pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

rozhodl

na zák|adě žádosti o povolení k provozu mobilního zaíízení ke sběru odpadů ze dne

13.05.202I podané účastníkem íízeni: DTA Group s.r.o.,IČO: 2g}3g525, se sídlem Brandýská

178/36, 181 00 Praha 8, zastoupeným na záktadě plné moci Ing. Petrem Mall,im, nar.

13.04.1977,1ČO: lSqZS360, se sídlem Sulická 460/8, 142 00 praha 4 (dátejen žadatel),

dnešního dne

takto:

Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákonao odpadech

udětuje povolení

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, l10 0l Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35129,1 l0 00 Praha l
Kontaktní centrum: 12 444, fax;236 007 l57
E-mail: posta@Draha.eu, ID DS: 48ia97h
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I. k provozu mobilního zařízení ke sběru odpadů. kromě vozidel s ukončenou životností a

elektrozařízení podle zákona o vYrobcích sukončenou životností. činnost 11.1.0

(CZA00642\,

II. s provozním řádem zařízení. kteť je součástí tohoto roáodnutí (počet stran 21),

na území ČR v souladu s ustanovením § 145 odst. 2 zákonao odpadech.

III. Povolení se uděluje zatéchto podmínek:

1. Toto povolení se fýká následujících odpadů zařazených dle vyhtášlry č.8t2021Sb., o
Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (dále jen Katalog odpadů), v plafirém znění:

(atalogové číslo
odpadu

02 01 03 odpad rostlinných pletiv o
02 01 06 Zvířecitrus, moě a hnůj (včetně zneěištěné slámy), kapalné

odpady, soustředbvané odděleně a zpracovávané mimo
místo vzniku

o

03 01 01 Odpadní kůra a korek o
03 0l 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a

dýhy" neuvedené pod číslem 03 01 04
o

03 03 01 odpadní kůra a dřevo o
08 0l 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla

nebo iiné nebezpečné látky
N

08 01 13t Kaly zbarev nebo zlakú obsahující organická rozpouštědla
nebo iiné nebezpečné látkv

N

08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících
organická rozpouštědla nebo iiné nebezpečné látkv

N

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická
rozpouštědla nebo iiné nebezpečné látkv

N

08 04 11* Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická
rozpouštědla nebo iiné nebezpečné látkv

N

13 02 08* Jiné motorové, převodové amazaci o|eie N
13 08 02* Jiné emulze N
15 01 0l Papírové a lepenkové obaly o
15 0l 02 plastové obaly o
15 01 03 Dřevěné obaly o
15 01 05 kompozitní obaly o
15 01 06 směsné obaly o
15 01 07 skleněné obaly o
15 01 09 Textilní obaly o

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N

15 02 02* Absorpční ěinidla, filtraění materiály (věetně olejoqých
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděw znečištěné nebezpečnými látkami

N

16 01 03 pneumatikv o
16 02 Il* Y yí azená zaí ízeni ob sahuj íc í chlorofl uorouhlovo d íky,

hydrochlorofl uorouhlovodíky (HCFC) a
hvdrofl uorouhlovodíkv íHFC)

N

16 02 13* Yyíazelá zařizeni obsahující nebezpečné složky neuvedená
ood ěíslv 16 02 09 až 16 02 12

N
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16 02 14 Yyiazenázaiizenineuvedená pod čísly 16 02 09
až16 02 |3

o

l6 06 01t Olověné akumulátory N
17 01 01 Beton o
17 0I 02 Cihly o
17 01 03 Tašky a keramické výrobky o

17 01 06* směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků obsahui ící nebezpečné látky

N

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

o

17 020l Dřevo o
17 02 02 Sklo o
17 02 03 Plasty o
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo

nebezpeěnými látkami znečištěné
N

17 03 01* Asfaltové směsi obsahu.iící dehet N
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 0l o
l7 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpeěné látky N
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod ěíslem 17 05 03 o
17 05 06 Yytéžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod ěíslem 17

05 05
o

17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahuiící nebezpeěné látkv N
17 05 08 Stěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05

07
o

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu N
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 0l a 17 06 03 o

17 06 05x Stavební materiály obsahuiící azbest N
17 08 0l* Stavební materiály nabáui sádry zneěištěné nebezpečnými

látkami
N

17 08 02 Stavební materiály nabázi sádry neuvedené pod číslem 17
08 01

o

17 09 03* Jiné stavební a demoliění odpady (včetně směsných
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpeěné
!étky

N

17 09 04 Směsné stavební a demoliění odpady neuvedené pod čísly
77 09 01,17 09 02a17 09 03

o

20 01 0l Papír a lepenka o
20 01 02 Sklo o
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 0l37 o
20 0I 39 Plasty o
20 02 0I B iologicky r ozložitelný odpad o
20 02 02 Zemina a kameny o
20 02 03 Jiný biologicky nerozlo žitelný odpad o
20 03 0l Směsný komunální odpad o
20 03 02 Odpad z tržišť o
20 03 03 U!ič!tí smetky o
20 03 07 Objemný odpad o

2. Odpady z elektrického a elektronického zašizenípodskupiny 16 02 budou předmětem sběru

Pouze za Předpokladu, Že nebudou spadat pod působnost zákona ě.542/2020 Sb., o výrobcích
s ukončenou životností.

3. Toto povolení má platnost do dne 01.06.2027.

R-3033/5 č.3. rvtHve 7u345l202l



odůvodnění

OCP MHMP obdržel dne 13.05.202I žádostžadatele o udělení povolení k provozu mobilního

zařtzení ke sběru odpadů a s jeho provozním řádem na úz,emí ČR. Dnem podání žádosti bylo

zaháj eno správní řizeni.

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

úpravě, využití nebo odstranění odpadujen se souhlasem příslušného krajského úřadu, přičemž

tento souhlas souěasně obsahuje i souhlas s provoznímřádemtohoto zařízení.

Žadatel předložil svou žádost v souladu se zákonem o odpadech, doloženou veškerlými

potřebnými doklady uvedenými v těchto předpisech.

OCP MHMP posoudil předmětnou žádost ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zál<ona o

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

právních předpisů.

Vzhledem ke všem shora uvedeným skuteěnostem bylo roáodnuto tak, jak je uvedeno ve

v}roku tohoto rozhodnutí. Platnost povolení byla stanovena v souladu s § 22 zilkona o

odpadech. Toto roáodnutí je rozhodnutím odboru ochrany prostředí jako orgánu veřejné

správy voblasti odpadového hospodrářství a nenalaazuje žádná jiná roáodnutí, stanoviska

nebo vyjádření odboru ochrany prosťedí podle zvláštních předpisů.

Dne 19.05.202l byl, v rámci výše uvedeného správnibo řizeni o vydání povolení kprovozu

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

é. 63412004 Sb. o správních poplatcích (dále jen ,,zákona o správních poplatcích'o) a dle

položky I22 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona o správních poplatcích, správní

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

OCP MHMP žadatele upozorňuje, že:

l) Tento souhlas může být změněn nebo zrušen na základé ustanovení § 25 odst. 1 a 2

zákonao odpadech.

2) Do mobilního zaíízeni ke sběru odpadu smí být přebírány pouze od jejich původce a

odpady nesmí bÝ zmobilního zaíizeni ke sběru odpadu předávány do jiného

mobilního zařizeni pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 32 odst. 4.

zákonao odpadech.

poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí m:ůže úěastník řízeni podat podle ustanovení § 81 a násl. správního

řádu odvolání, ve kterém §e uvedeo v jakém rozsahu se roáodnuti napadá a dále namitaný

rozpoí s právními předpisy nebo nešprávnost rozhodnutí nebo íízeni, jež mu předcházelo, ve

415 č1. vuvr 7833451202l R-303
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lhŮtě 15 dnŮ ode dne jeho oznámení, kMinisterstvu životního prostředí, a to podáním

uěiněným u OCP MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání
se Podává vpoČfu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný poěet stejnopisů, vyhotovíje
najeho náklady OCP MHMP.

lť"br,*/,/
Ing. Jarmila Holešinskr{

vedoucí oddělení integrovaného
povolování a odpadového hospodářství

Odbor ochrany prostředí

Příloha

provozní řád z.aíízení

zmocněnec: Ing. Petr Malý, IČo 75425360, Sulická 460/8, 142 00 Praha4(odeslání: Česká
pošta)

2/ Spis

Rozdělovník:
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