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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 12.11.2021 podané účastníkem řízení: KOVO - GROUP 

ODPADY s.r.o., IČO: 06913466, se sídlem Na vinobraní 3220/60, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 

(dále jen žadatel), dnešního dne 

t a k t o :  

Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech 

I. vydává povolení k provozu zařízení ke sběru a úpravě odpadu před jeho využitím 

nebo odstraněním způsobem R12a a úpravě před recyklací nebo zpětným 

získáváním kovů a sloučenin kovů způsobem R12d dle přílohy č. 5 k zákonu o 
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odpadech pro činnosti dle Katalogu činností uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o 

odpadech (mechanické úpravy): 

3.1.0 – demontáž odpadu 

3.4.0 – třídění, dotřídění odpadů 

11.1.0 – sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení  

              podle zákona o výrobcích s ukončenou životností 

pro stávající provozovnu (CZA00166):  pozemek parc. č. 837/19, k. ú. Písnice, Praha – 

Libuš, GPS souřadnice: 49°59'40.307"N, 14°28'46.266"E 

 

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

14) 

 

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 

Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu 

02 01 10 O Kovové odpady 
02 01 99 O Odpady jinak blíže neurčené 
03 03 08 O Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 
07 02 13 O Plastový odpad 
08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
08 03 18 O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 
09 01 07 O Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo 

sloučeniny stříbra 
09 01 08 O Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo 

sloučeniny stříbra 
09 01 10 O Fotoaparáty na jedno použití bez baterií 
09 01 12 O Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie 

neuvedené pod číslem 09 01 11 
10 02 01 O Odpady ze zpracování strusky 
10 02 02 O Nezpracovaná struska 
10 02 10 O Okuje z válcování 
10 06 01 O Strusky (z prvního a druhého tavení) 
10 09 03 O Pecní struska 
10 09 06 O Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod 

číslem 10 09 05 
10 09 08 O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod 

číslem 10 09 07 
12 01 01 O Piliny a třísky železných kovů 
12 01 03 O Piliny a třísky neželezných kovů 
12 01 13 O Odpady ze svařování 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 O Plastové obaly 
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15 01 03 O Dřevěné obaly 
15 01 04 O Kovové obaly 
15 01 06 O Směsné obaly 
16 01 03 O Pneumatiky 
16 01 12 O Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 
16 01 16 O Nádrže na zkapalněný plyn 
16 01 17 O Železné kovy 
16 01 18 O Neželezné kovy 
16 01 19 O Plasty 
16 01 20 O Sklo 
16 01 22 O Součástky jinak blíže neurčené 
16 01 99 O Odpady jinak blíže neurčené 
16 02 14 O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 

13 
16 02 16 O Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené 

pod číslem 16 02 15 
16 06 04 O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 

16 06 03) 
16 06 05 O Jiné baterie a akumulátory 
16 07 99 O Odpady jinak blíže neurčené 
16 08 01 O Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, 

rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu 
(kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07) 

16 08 03 O Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy 
nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené 

17 02 01 O Dřevo 
17 02 02 O Sklo 
17 02 03 O Plasty 
17 04 01 O Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 O Hliník 
17 04 03 O Olovo 
17 04 04 O Zinek 
17 04 05 O Železo a ocel 
17 04 06 O Cín 
17 04 07 O Směsné kovy 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
19 01 02 O Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování 
19 10 01 O Železný a ocelový odpad 
19 10 02 O Neželezný odpad 
19 12 01 O Papír a lepenka 
19 12 02 O Železné kovy 
19 12 03 O Neželezné kovy 
19 12 12 O Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické 

úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 
20 01 01 O Papír a lepenka 
20 01 28 O Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené 

pod číslem 20 01 27 
20 01 34 O Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 
20 01 40 O Kovy 

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

neurčitou s podmínkou, že bude příslušným správním orgánem rozhodnuto o změně doby 

trvání/prodloužení dočasné stavby/dočasného využití území. 



  
 
 

4/7 Č.j. MHMP 22409/2022                                                                                                                                            R-22 

3. Odpady z podskupiny odpadů „16 02“ mohou být do zařízení přijímány pouze v případě, 

že se na ně v souladu s ustanovením § 2 odst. 3) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 

životností, tento zákon nevztahuje.  

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

rozhodnutí.  

 

Odůvodnění 

OCP MHMP obdržel dne 12.11.2021 žádost žadatele o vydání povolení k provozu zařízení ke 

sběru a úpravě odpadu před jeho využitím nebo odstraněním způsobem R12a a úpravě před 

recyklací nebo zpětným získáváním kovů a sloučenin kovů způsobem R12d dle přílohy č. 5 k 

zákonu o odpadech pro činnosti dle Katalogu činností uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o 

odpadech (mechanické úpravy): 3.1.0 – demontáž odpadu, 3.4.0 – třídění, dotřídění odpadů, 

11.1.0 – sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o 

výrobcích s ukončenou životností pro stávající provozovnu (CZA00166): pozemek parc. č. 

837/19, k. ú. Písnice, Praha – Libuš 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. Městskou část Praha-Libuš, IČO 00231142, 

Libušská 35/200, 142 00  Praha 4 - Libuš. Tento účastník se v průběhu řízení k předmětu žádosti 

nevyjádřil. 

K žádosti bylo přiloženo souhlasné závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města 

Prahy vydané pod č. j. HSHMP 62026/2021 ze dne 19.10.2021. Závazné stanovisko neobsahuje 

žádné specifické podmínky pro provoz zařízení. Účelem zařízení je výkup železných a 

neželezných kovů, jejich ruční vytřídění na jednotlivé druhy, případně ruční demontáž, úprava 

velikosti, řezání plamenem. Manipulace se odehrává pouze ve vymezeném, zpevněném 

prostoru, kde dochází k uskladnění železného odpadu do ocelových van a kontejnerů a 

popřípadě volně do označeného prostoru. Na úpravu materiálů/odpadů budou používány páračka 

kabelů MISTRA, mobilní hydraulické nůžky KAJMAN. Zařízení je určeno k nakládání 

s pevnými odpady kategorie ostatní „O“. Pro obsluhu je k dispozici mobilní buňka, mobilní WC. 

Nepředpokládá se negativní ovlivnění hlukem z provozu.  

Žadatel dále doložil změnu rozhodnutí vydanou Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 

12 (dále jen OV ÚMČ Praha 12) pod č. j. P12 43963/2021 OVY, zn. OVY/41849/2021/Št ze 

dne 07.12.2021 o změně využití území pro dočasné využití území k umístění výše uvedeného 

zařízení, kde změnil Podmínku č. 3 původního rozhodnutí OV ÚMČ Praha 12 vydaného pod 

zn. OVY/37050/2017/Št , č. j. P12 47170/2017 OVY ze dne 20.11.2017, ve znění pozdějších 

změn, takto: „3. Využití území pro výkup a skladování druhotných surovin je dočasné do 
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31.12.2022.“ K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad záměru 

žadatele s územně plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu, 

přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších 

veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů. Na základě 

zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto o dočasném 

využití území, a to do 31.12.2022. Aby mohlo být zařízení k nakládání s odpady po tomto 

termínu provozováno v souladu s platnými právními předpisy, je provozovatel zařízení povinen 

v dostatečném předstihu požádat OV ÚMČ Praha 12 o prodloužení dočasného využití území. 

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. 

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. 

Dne 30.11.2021 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, 
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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.  

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) Odpady končící dvojčíslím „99“ budou pro účely evidence doplněny technickým nebo 

běžně užívaným názvem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 Katalogu odpadů. Pokud 

původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno katalogové číslo končící na dvojčíslí 99 

více druhů odpadů, budou se pro účely evidence tudíž odlišovat názvem odpadu, nikoli 

katalogovým číslem, musí být i tyto odpady v souladu s § 30 zákona o odpadech 

soustřeďovány utříděně. 

 

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 
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Příloha 

Provozní řád zařízení 

 

 

Rozdělovník: 

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

žadatel: KOVO - GROUP ODPADY s.r.o., IČO 06913466, Na vinobraní 3220/60, 106 00  
Praha 10 - Záběhlice (odeslání: Datová schránka) 
 

účastník: Městská část Praha-Libuš, IČO 00231142, Libušská 35/200, 142 00  Praha 4 - Libuš 

(odeslání: Datová schránka) 

 
 
 
2/ Spis 
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