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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) zákona č.185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení 

§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 

rozhodl na základě žádosti o souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání 

odpadů ze dne 03.07.2020 podané účastníkem řízení: JH-Trade Vision Czech s.r.o., IČO: 

06318207, se sídlem Tvrdého 643, 199 00  Praha 9 (dále jen žadatel), dnešního dne 

 t a k t o : 

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

 

I. u d ě  l u j e    s  o u h l a s  

1. k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů způsobem R12 dle 

přílohy č. 3 zákona o odpadech – ruční třídění, 

   
 JH-Trade Vision Czech s.r.o. 

Tvrdého 643 
199 00 Praha 9 
 
IČO: 06318207 
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2. s  provozním řádem  zařízení, který je součástí tohoto rozhodnutí  (počet stran  36 

včetně příloh) 

pro provozovnu: U Elektry 895/9, Praha 9 (parc. č. 2116/14 v k. ú. Vysočany).  
GPS: 50.1011400N, 14.5175428E 

Souhlas se uděluje za těchto podmínek: 

1. Souhlas se týká následujících odpadů zařazených dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.,         

o Katalogu odpadů (dále jen Katalog odpadů), v platném znění: 

Katalogové 
číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
16 01 17  Železné kovy O 
16 01 18  Neželezné kovy O 
16 08 01  Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, 

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

O 

 

2. Tento souhlas má platnost do 30.09.2025. 

Odůvodnění 

OCP MHMP obdržel dne 03.07.2020 žádost žadatele o udělení souhlasu provozování zařízení 

ke sběru, výkupu a využívání odpadů způsobem R12 s jeho provozním řádem pro provozovnu 

na adrese: U Elektry 895/9, Praha 9 (parc. č. 2116/14 v k. ú. Vysočany). Dnem podání žádosti 

bylo zahájeno správní řízení, o kterém je správní orgán povinen dle § 47 odst. 1 správního 

řádu vyrozumět všechny jemu známé účastníky řízení.  

OCP MHMP vyrozuměl účastníka řízení dle ustanovení § 14 odst. 7 zákona o odpadech: obec, 

na jejímž území má být zařízení provozováno, tj. Městská část Praha 9. Tento účastník se 

k řízení nevyjádřil. 

Dne 30.07.2020 proběhlo v souladu s § 54 správního řádu ohledání na místě, kde byl přítomen 

zástupce žadatele. Z jednání byl pořízen protokol s č. j.: MHMP 1188510/2020.  

Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech lze provozovat zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů jen se souhlasem příslušného krajského úřadu, 

přičemž tento souhlas současně obsahuje i souhlas s provozním řádem tohoto zařízení. 

Žadatel předložil svou žádost v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s ustanovením § 1 

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

(dále jen vyhlášky č. 383/2001 Sb.), doloženou veškerými potřebnými doklady uvedenými v 

těchto předpisech. 
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OCP MHMP posoudil předmětnou žádost ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 zákona o 

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

právních předpisů. 

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve 

výroku tohoto rozhodnutí. 

Toto rozhodnutí je rozhodnutím odboru ochrany prostředí jako orgánu veřejné správy v oblasti 

odpadového hospodářství a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření 

odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů. 

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

§ 78 odst. 2 písm. x) zákona odpadech přiděleno identifikační číslo zařízení (tj. číslo 

provozovny): CZA01539. V souladu s  ustanovením § 39 odst. 12 zákona o odpadech 

uvádějte toto číslo při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností, tj. při podávání 

ročního hlášení o produkci a nakládání s  odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 

Sb., při vyplňování a podávání jakékoliv další přílohy vyhlášky č. 383/2001 Sb., na věcně 

a místně příslušný správní úřad a při další komunikaci se správními úřady. 

Dne 15.07.2020 byl, v rámci výše uvedeného správního řízení o udělení souhlasu 

k provozování zařízení k nakládání s odpady, uhrazen v souladu  s ustanovením § 5 odst. 2 

zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (dále jen „zákona 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. V souladu s  § 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb. zasílá provozovatel zařízení ke sběru, 

výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů údaje o provozu zařízení podle přílohy č. 

22 výše uvedené vyhlášky a to pro zahájení, přerušení, obnovení nebo ukončení provozu 

zařízení, přičemž o zahájení provozu se jedná i při zahájení provozu zařízení podle 

změny souhlasu s  provozem zařízení. 
2. Veškeré nakládání s odpady musí být prováděno, v souladu se zákonem o odpadech a 

předpisy tento zákon provádějícími a právními předpisy souvisejícími, především pak v 

souladu s ustanoveními § 4, 5, 7 a 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

3. Bude zajištěno přednostní využití, poté odstranění odpadů, převedením do vlastnictví 

pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tzn. pouze 

osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo 

k výkupu určeného druhu odpadů. 

4. Tento souhlas může být zrušen na základě ustanovení § 78 odst. 4 zákona o odpadech. 
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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. Odvolání 

se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

na jeho náklady OCP MHMP.      

 

 

 

Ing. Jarmila Holešinská 

vedoucí oddělení integrovaného  
povolování a odpadového hospodářství 

Odbor ochrany prostředí 
 
podepsáno elektronicky 
 

Příloha 
Provozní řád zařízení 

 

Rozdělovník 
1/ Účastníkům řízení, doporučeně, fyz. osobám do vlastních rukou 

žadatel: JH-Trade Vision Czech s.r.o., IČO: 06318207, Tvrdého 643, 199 00  Praha 9 (odeslání: 
Datová schránka) 
účastník řízení: Městská část Praha 9, IČO: 00063894, Sokolovská 14/324, 190 00  Praha 9 

(odeslání: Datová schránka)  

2/ Spis 
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