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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 sběru a zpracování 

vozidel s ukončenou životností ze dne 07.04.2022 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.  uděluje povolení k provozu zařízení ke sběru a zpracování vozidel s  ukončenou 
životností pro činnosti: 

• 11.1.1 - sběr vozidel s ukončenou životností 
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• 3.1.1 - úprava odpadu před využitím nebo odstraněním - mechanické úpravy - demontáž 

vozidel s ukončenou životností (způsob nakládání: R12g - zpracování vozidel s 

ukončenou životností) 

• 5.17.0 - využití odpadu - materiálové využití a recyklace (způsob nakládání: R3f - 

příprava pneumatik na opětovné použití, R4c - příprava kovových dílů nebo kovových 

odpadů pro opětovné použití, R5c - příprava na opětovné použití anorganických 

materiálů včetně zemin) 

 

dle příloh č. 2 a 5 k zákonu o odpadech pro stávající provozovnu (CZA01126): ul.  

Nedokončená, Praha 14, část parc. č. 2668/72, k. ú. Kyje, 

GPS souřadnice: 50°5´6.680´´N, 14°32´44.682´´E. 

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

celkem 23) 

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 

16 01 04 N Autovraky 
16 01 06 O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných 

součástí 

 

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

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

rozhodnutí.  

 

 

Odůvodnění 

OCP MHMP obdržel dne 07.04.2022 žádost žadatele o vydání povolení k provozu zařízení ke 

sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností pro činnosti: 11.1.1 - sběr vozidel s 

ukončenou životností, 3.1.1 - úprava odpadu  před  využitím  nebo  odstraněním  -  mechanické  
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úpravy - demontáž vozidel s ukončenou životností (způsob nakládání: R12g - zpracování vozidel 

s ukončenou životností), 5.17.0 - využití odpadu - materiálové využití a recyklace (způsob 

nakládání: R3f - příprava pneumatik na opětovné použití, R4c - příprava kovových dílů nebo 

kovových odpadů pro opětovné použití, R5c - příprava na opětovné použití anorganických 

materiálů včetně zemin) dle příloh č. 2 a 5 k zákonu o odpadech pro stávající provozovnu 

(CZA01126): ul.  Nedokončená, Praha 14, část parc. č. 2668/72, k. ú. Kyje, 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 14, IČO 00231312, Bratří 

Venclíků 1073/8, 198 00  Praha 14. Tento účastník se v průběhu řízení k předmětu žádosti 

nevyjádřil. 

K žádosti bylo přiloženo souhlasné závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města 

Prahy č. j. HSHMP 19680/2022 ze dne 04.04.2022. Závazné stanovisko neobsahuje žádné 

specifické podmínky pro provoz zařízení. Dále žadatel doložil Souhlas se změnou v užívání 

stavby Přístřešek  na části pozemku parc. č. 2668/72 v k. ú . Kyje, nově jako „přístřešek pro 

demontáž autovraků a vypouštění provozních kapalin“ vydaný Odborem výstavby, Městské 

části Praha 14 pod sp. zn. UMCP14/15/32918/RANI ze dne 03.09.2015. 

Dne 31.05.2022 proběhlo v souladu s § 54 správního řádu a v souladu s § 107 odst. 3 zákona     

č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ohledání na místě. Z ohledání byl pořízen 

protokol, který je součástí spisu.  

Jedná se o zařízení určené ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností - autovraků 

kategorie ostatní „O“ (autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí) a autovraků 

kategorie nebezpečné „N“. Autovraky jsou po zvážení a provedení fotodokumentace zbavovány 

pod přístřeškem o ploše 42 m2 veškerých kapalin. Postup demontáže bude probíhat v souladu 

s platnou legislativou, je popsán v kapitole 4. provozního řádu. Přístřešek určený k demontáži 

vozidel má rozměry 6 x 7 m, podlaha přístřešku je zpevněná panely, je vyspádována do záchytné 

jímky. Pod celou podlahou je umístěna nepropustná fólie k zamezení ohrožení či znečištění 

povrchových nebo podzemních vod. Na přilehlé volné zpevněné ploše jsou ukládány pouze 

autovraky zbavené nebezpečných vlastností. Odsávané kapaliny jsou při odsávání roztříděné 

podle jednotlivých druhů tak, aby nemohlo dojít k jejich smíchání. Autobaterie se uloží do 

přepravní plastové bedny pod přístřeškem. Zařízení je vybaveno pojezdovou váhou a 

kamerovým systémem. 

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, se zákonem č. 542/2020 Sb., o 

výrobcích s ukončenou životností a v souladu s přílohou č. 1 vyhl. č. 345/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 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 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 21.04.2022 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.  

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. 
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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 

 

 

 

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 14, IČO 00231312, Bratří Venclíků 1073/8, 198 00  Praha 14 

(odeslání: Datová schránka) 

 

2/ Spis 
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