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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 a  

úpravě odpadů ze dne 03.01.2021  podané účastníkem řízení: Benefit Computers s.r.o., IČO: 

24808075, se sídlem Štítného 361/17, 130 00  Praha 3 - Žižkov (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 skladování, sběru a úpravě odpadů způs oby 

R12a, R12h, R13a D14, D15 (tj. skladování ostatního a nebezpečného odpadu 
způsoby R13a a D15, činnost 12.1.0. a 12.2.0, sběr elektroodpadu, činnost 11.1.2; 

úprava odpadu před jeho dalším využitím nebo odstraněním způsoby R12a, D14: 

balení, paketace, dělení, lisování a neoddělené soustřeďování odpadu, činnost 3.3.0.         

a R12h: demontáž elektrozařízení, činnost 3.1.2.) dle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech, 
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pro provozovnu umístěnou na pozemcích parc. č. 642/57, 642/139, 642/65 a 642/29, 

v k. ú. Dolní Měcholupy, Praha 10 - Dolní Měcholupy,  

GPS: 50°2'40.826"N, 14°34'22.987"E,  

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

24). 

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 

08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 O 
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 O 
16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod 

číslem 16 02 15 
O 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod 
čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

O 

 

2. Toto povolení se v souladu s  ustanovením § 22 zákona o odpadech vydává na dobu 
neurčitou a je vykonatelné dnem nabytí právní moci povolení ke změně užívání stavby.  

3. Kapacita zařízení, celková i zpracovatelská, je 1000 tun/rok.  

 

Odůvodnění 

OCP MHMP obdržel dne 03.01.2021žádost žadatele o vydání povolení k provozu zařízení ke 

skladování, sběru a úpravě odpadů způsoby R12a, R12h, R13a D14, D15 (tj. skladování 

ostatního a nebezpečného odpadu, sběr elektroodpadu a úprava odpadu před jeho dalším 

využitím nebo odstraněním, tj. balení, paketace, dělení, lisování a neoddělené soustřeďování a 

demontáž elektrozařízení) pro provozovnu umístěnou na pozemcích parc.č. 642/57, 642/139, 

642/65 a 642/29, v k. ú. Dolní Měcholupy, Praha 10 - Dolní Měcholupy a o souhlas s jeho 

provozním řádem. Součástí výše citovaného zařízení je rovněž zařízení ke zpracování 

odpadních elektrozařízení sloužící výhradně k přípravě k opětovnému použití odpadních 

elektrozařízení s přiděleným identifikačním číslem CZA01567 a zařízení ke sběru zpracování 

odpadu s CZA001570. 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. Hlavní město Praha (dále jen HMP) a 

zároveň na vědomí zaslal Městské části Praha – Dolní Měcholupy. Účastník HMP se do 

dnešního dne nevyjádřil a Městská část Praha – Dolní Měcholupy se vyjádřila dne 01.02.2021 

a s povolením provozu zařízení souhlasí bez připomínek. 
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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 doloženou veškerými 

potřebnými doklady uvedenými zejména v příloze č. 3 k zákonu o odpadech. OCP MHMP 

obdržel rovněž souhlasné vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy č. j. HSHMP 75869/2020 

ze dne 01.12.2020 a souhlasné závazné stanovisko Odboru územního rozvoje Oddělení 

informací o území ze dne 16.12.2020 s č. j. MHMP 1831083/2020.  

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 a uložených výrokem tohoto rozhodnutí 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  us tanovením 

§ 96 odst. 4 zákona o odpadech přiděleno identifikační číslo zařízení: CZA01569. 

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 zaříze ní urče né m 

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

další komunikaci se správními úřady.  

Dne 03.02.2021 byl v rámci výše uvedeného správního řízení o vydání povolení 

k provozování zařízení k 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 
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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. 

 

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, doporučeně, fyz. osobám do vlastních rukou 

žadatel: Benefit Computers s.r.o., IČO: 24808075, Štítného 361/17, 130 00  Praha 3 - Žižkov 

(odeslání: Datová schránka) 

účastník řízení:  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00  

Praha 1 (odeslání: Datová schránka) 

2/ Spis 

3/ Na vědomí: Městská část Praha – Dolní Měcholupy, IČO: 00231347, Dolnoměcholupská 

168/37, 109 00 Praha Dolní Měcholupy (odeslání: Datová schránka) 
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