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Vyřizuje / telefon
Ing. Holešinská/236004303

Datum
14.07.2014

Rozhodnutí
Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále OZP MHMP), jako věcně příslušný
orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 79 odst. 1 písm. b) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o odpadech) a ustanovení § 31 odst. 2 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 nakládání s nebezpečnými odpady původce ze dne 11.06.2014 podané účastníkem
řízení: KLIMAK, s.r.o., IČ: 48534595, se sídlem Fričova 892/13, 120 00 Praha 2 (dále jen
žadatel), dnešního dne t a k t o :
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech
uděluje souhlas
k nakládání s nebezpečnými odpady původce v množství menším než 100 tun za rok pro
provozovnu: Fričova 892/13, Praha 2.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
1. Žadatel bude nakládat s následujícími druhy odpadů, zařazených dle vyhlášky MŽP
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů:
Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Informační linka MHMP 12 444, fax 236 007 074
e-mail: ozp@praha.eu; IDDS: 48ia97h

Katalogové
číslo odpadu
14 06 01
16 02 11

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Chlorofluorouhlovodíky,
hydrochlorofluorouhlovodíky
(HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky,
hydrochlorofluorouhlovodíky
(HCFC)
a
hydrofluorouhlovodíky (HFC)

N
N

2. Tento souhlas má platnost do 30.09.2019.

Odůvodnění
OZP MHMP obdržel dne 11.06.2014 žádost žadatele o udělení souhlasu k nakládání
s nebezpečnými odpady původce v množství menším než 100 tun za rok pro výše uvedenou
provozovnu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení, o kterém je správní orgán povinen
vyrozumět všechny účastníky řízení. V daném případě je žadatel jediným účastníkem správního
řízení a správní úřad vůči němu neučinil žádné vyrozumění o zahájení správního řízení.
Dle ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech může původce odpadů nakládat s nebezpečnými
odpady jen na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Vzhledem k tomu,
že žadatel ve své žádosti doložil, že množství nebezpečných odpadů, s nimiž nakládá je menší než
100 tun za rok, je příslušným orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností. Tuto kompetenci
na území hl. m. Prahy vykonává MHMP.
Žadatel ve své žádosti uvedl, že odpady katalogových čísel 140601 a 160211 vznikají na stavbách
na území hl. m. Prahy. Odpad není dlouhodobě skladován, hlavní a jediná provozovna společnosti
je na adrese Fričova 13, Praha 2, která může výjimečně sloužit jako překladiště odpadu, který je
skladován v tlakových lahvích nebo v uzavřených okruzích (chladících zařízení).
Žadatel předložil svou žádost v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s ustanovením § 2
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.
Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Toto rozhodnutí je rozhodnutím OZP MHMP jako orgánu veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření odboru životního
prostředí podle zvláštních předpisů.
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OZP MHMP žadatele upozorňuje, že:
1. Nakládání s nebezpečnými odpady původce spočívá v odděleném shromažďování odpadů
z vlastního provozu (činnosti) a zajištění přednostně jejich využití, poté odstranění 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.
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 § 5, 6 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.
3. Tento souhlas může být zrušen na základě ustanovení § 79 odst. 2 zákona o odpadech.

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 OZP 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 OZP MHMP.

RNDr. Štěpán K y j o v s k ý
vedoucí oddělení integrovaného povolování
a odpadového hospodářství
otisk úředního razítka

Rozdělovník:
1/ Účastníkům řízení, doporučeně, fyz. osobám do vlastních rukou
žadatel: KLIMAK, s.r.o., IČ 48534595, Fričova 892/13, 120 00 Praha 2
2/ Spis
3/ Evidence
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