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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 07.09.2021 podané účastníkem řízení: DTA Group s.r.o., 

IČO: 29039525, se sídlem Brandýská 178/36, 181 00 Praha 8 (dále jen žadatel), zastoupeným 

na základě plné moci fyzickou osobou: Ing. Liborem Nedvědem, nar. 16.06.1969, bytem 

Korunní 1972/121, 130 00  Praha 3 (dále jen žadatel), dnešního dne 

t a k t o :  

Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech 

 

I.  uděluje povolení k provozu zařízení ke sběru odpadů, kromě vozidel s ukončenou 

životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, činnost 11.1.0,      
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a využití odpadů, činnost 5.1.1 (výroba kompostu jako hnojiva), činnost 5.1.2 (výroba 

kompostu za účelem rekultivace a terénních úprav), způsoby nakládání: R3g - kompostování, 

R12f - výroba kompostu za účelem rekultivace a terénních úprav, a úpravě odpadů, činnost 

3.2.0 (drcení odpadu) a činnost 3.4.0 (třídění, dotřídění odpadu), způsob nakládání R12a - 

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

neuvedená v dalších bodech (ruční třídění a drcení jako předúprava odpadu před 

kompostováním), dle příloh č. 2 a 5 k zákonu o odpadech,  

pro provozovnu (CZA01604): pozemek p. č.:  595/7 a 595/47 k. ú. Dolní Měcholupy; GPS: 

50°04'05.38"N, 14°33'56.41"E. 

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

32) 

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 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 
02 01 07 Odpady z lesnictví O 
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 03 01 04 
O 

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
17 02 01 Dřevo O 
19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti O 
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 O 
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 02 02 Zemina a kameny O 

 

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

neurčitou a je vykonatelné dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, povolení 

k předčasnému užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení ke změně 

užívání stavby nebo dnem nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo souhlasu se 

změnou užívání stavby.  

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

rozhodnutí.  
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IV. V souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona o odpadech OCP MHMP povoluje, že 

v zařízení může docházet k recyklaci/využití odpadů. V souladu s přílohou č. 29 vyhlášky     

č. 273/2021, o podrobnostech nakládání s odpady, v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb.,                   

o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech                         

a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd v platném znění (dále jen zákon o hnojivech) a 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro 

dodávání hnojivých výrobků EU na trh, přestávají být odpady uvedené výše odpadem. V daném 

případě se jedná o výrobu kompostu. 

Požadavky na odpady vstupující do procesu využití, ze kterých vznikne kompost, tj. odpad, který 

přestává být odpadem, postup zpracování odpadu, kvalitativní kritéria, která musí odpad splnit, 

aby přestal být odpadem, a způsob ověření splnění těchto kvalitativních kritérií určuje provozní 

řád zařízení.  

 

Odůvodnění 

OCP MHMP obdržel dne 07.09.2021 žádost žadatele o vydání povolení k provozu zařízení ke 

sběru odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích 

s ukončenou životností, činnost 11.1.0, a využití odpadů, činnost 5.1.1 (výroba kompostu jako 

hnojiva), činnost 5.1.2 (výroba kompostu za účelem rekultivace a terénních úprav), způsoby 

nakládání: R3g - kompostování, R12f - výroba kompostu za účelem rekultivace a terénních 

úprav, a úpravě odpadů, činnost 3.2.0 (drcení odpadu) a činnost 3.4.0 (třídění, dotřídění odpadu), 

způsob nakládání R12a - Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod 

označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech (ruční třídění a drcení jako předúprava 

odpadu před kompostováním), dle příloh č. 2 a 5 k zákonu o odpadech pro provozovnu na 

pozemku p. č. 595/7 a 595/47 v k. ú. Dolní Měcholupy a o souhlas s jeho provozním řádem. 

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. Městská část Praha - Dolní Měcholupy, IČO: 

00231347, se sídlem Dolnoměcholupská 168/37, 111 01  Praha 10 - Dolní Měcholupy. 

Dne 21.10.2021 proběhlo v souladu s § 54 správního řádu ohledání na místě, kde byli přítomni 

všichni známí účastníci řízení. Z ohledání byl pořízen protokol s č. j.: MHMP1569442/2021. 

Účastník řízení Městská část Praha - Dolní Měcholupy se vyjádřil dne 21.10.2021 do protokolu 

z ohledání. Uvedl, že: „Požaduje dodržení svých požadavků uvedených v rámci závěru 

zjišťovacího řízení č. j. MHMP 1227282/2021 ze dne 12.08.2021“. V rámci závěru zjišťovacího 

řízení účastník řízení Městská část Praha - Dolní Měcholupy k řízení o udělení povolení 
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k provozu zařízení kompostárny uvedl, že by mělo být stanoveno časové omezení provozování 

zařízení, a to na dobu max. 10 let. Zároveň požaduje zkušební provoz v trvání 1 roku.  

OCP MHMP vydává povolení k provozu stacionárního zařízení v souladu s § 22 odst. 1 zákona 

o odpadech na dobu neurčitou. V souladu s § 23 odst. 1 zákona o odpadech bude provozovatelem 

provedena po šesti letech od nabytí právní moci tohoto povolení revize provozu zařízení a zprávu 

z něj předloží OCP MHMP, která zprávu posoudí a bude postupovat dle § 23 odst. 2 zákona o 

odpadech. Dále uvádíme, že zkušební provoz není z hlediska povolení k provozu dle zákona o 

odpadech akceptován. Na základě jednání v rámci provedeného ohledání na místě dále 

upozorňujeme, že v souladu s § 25 zákona o odpadech může krajský úřad povolení provozu 

změnit nebo zrušit, pokud bude naplněno některé z ustanovení stanovených tímto paragrafem.  

K žádosti bylo přiloženo souhlasné závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města 

Prahy č. j. HSHMP 52156/2021 ze dne 01.09.2021. Závazné stanovisko neobsahuje žádné 

specifické podmínky pro provoz zařízení.  

Povrch provozovny zařízení je tvořen panelovou plochou. Vodohospodářsky zabezpečená 

panelová plocha tvoří základní část kompostárny, slouží pro příjem materiálu ke kompostování 

a samotný proces kompostovaní. Další objekty tvoří ocelový sklad kompostu a techniky a 

montované boxy pro skladování surovin. Součástí provozu je drtič – „štěpkovač“ SANDVIK 

QJ240, kde bude formou drcení probíhat předúprava přijatého odpadu před samotným procesem 

kompostování. Kromě drcení bude přijímaný odpad také ručně třízen. Záchytná i akumulační 

jímka je provedena pod terénem z prefabrikovaných dílců. V těchto jímkách je shromažďována 

voda z kompostovací plochy a plochy pod boxy na skladování surovin, která bude využívána 

pro zpětné vlhčení kompostovaného materiálu.  

Kompostování probíhá anaerobním procesem na volné ploše. Jedná se o intenzivní kontrolovaný 

mikrobiální proces zajišťovaný mobilní technikou - překopávačem. Maximální roční kapacita a 

maximální roční zpracovatelská zařízení je 10 000 t/rok. Maximální okamžitá kapacita zařízení 

je max. 3000 t. Projektovaná denní zpracovatelská kapacita je max. 70 t/den. 

V zařízení je vyráběno registrované hnojivo dle zákona o hnojivech. V případě, kdy nebude 

možné nakládat s kompostem podle zákona o hnojivech (např. nevyhovující parametry), 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro 

dodávání hnojivých výrobků EU na trh, bude postupováno dle požadavků zákona č. 541/2021 

Sb., zákon o odpadech, resp. vyhlášky č. 273/2021, o podrobnostech nakládání s odpady. 

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. 
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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. 

 
Zároveň Vám tímto sdělujeme, že předmětnému zařízení bylo v souladu s ustanovením 

§ 96 odst. 4 zákona o odpadech přiděleno identifikační číslo zařízení: CZA016004. 

V souladu s ustanoveními § 95 zákona o odpadech uvádějte toto číslo při plnění 

evidenčních a ohlašovacích povinností, tj. při podávání hlášení souhrnných údajů 

z průběžné evidence dle § 95 odst. 4, při vyplňování a hlášení údajů o zařízení určeném 

pro nakládání s odpady dle § 95 odst. 1, na věcně a místně příslušný správní úřad a při 

další komunikaci se správními úřady.  

Dne 25.10.2021 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. 

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.  
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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) Provozovatel zařízení má povinnost požádat o povolení k provozu stacionárního zdroje ve 

smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pokud 

projektovaný výkon jimi provozovaného zařízení překračuje mezní kapacitu pro příslušný 

typ stacionárního zdroje v příloze č. 2 výše uvedeného zákona. 

 

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 
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Rozdělovník: 

1/ Účastníkům řízení (do vlastních rukou – DS nebo doporučeně na dodejku) 

zmocněnec: Libor Nedvěd, Korunní 1972/121, 130 00  Praha 3 (odeslání: Datová schránka 
bg5prza) 
Účastník řízení: Městská část Praha - Dolní Měcholupy, IČO 00231347, Dolnoměcholupská 
168/37, 111 01  Praha 10 - Dolní Měcholupy (odeslání: Datová schránka i82bw8s) 
2/ Spis 

3/ Na vědomí: OCP MHMP, Oddělení ochrany ovzduší (bez přílohy) 
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