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I. Oznámení o zahájení řízení o vydání povolení provozu zařízení ke skladování, 

sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech (dále jen zákon o odpadech). 

II. Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP), jako 
věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 21 odst. 2 a § 145 odst. 2 zákona 

o odpadech ve spojení s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že dne 22.6.2022 bylo na základě žádosti o 
vydání povolení provozu zařízení ke skladování, sběru a úpravě odpadu podané účastníkem 
řízení, společností Deponiechabry s.r.o., IČO: 17062306, se sídlem U Dýhárny 645, 278 01  

Kralupy nad Vltavou, zastoupeným na základě plné moci Ing. Martinem Špačkem, nar. 
, IČO: 67771092, bytem Peškova 960/2, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, se sídlem 

tamtéž (dále jen žadatel), 

zahájeno řízení o vydání povolení provozu zařízení ke skladování, sběru a úpravě 
odpadu dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech pro stávající provozovnu „Sběrna 
odpadů Spořická“, na adrese Spořická 1135, Praha-Dolní Chabry, umístěnou na 
pozemku parc. č. 1244, k.ú. Dolní Chabry, identifikační číslo zařízení CZA01406, GPS 

souřadnice: 50°8'41.396"N, 14°27'31.513"E, z důvodu přechodu užívacích práv k zařízení na 
žadatele postupem dle § 25 odst. 4 zákona o odpadech. 
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Podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád), je účastník řízení oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné 

návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastník řízení (příp. jeho zástupce) má právo 
v souladu s ustanovením § 38 správního řádu nahlížet do spisu předmětného správního řízení. 
Spisová dokumentace je k nahlédnutí na OCP MHMP kdykoliv po předchozí telefonické 
domluvě s pracovníkem, který věc vyřizuje.  

OCP MHMP současně vyrozumívá všechny účastníky řízení o možnosti vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to do 20 dnů ode 

dne doručení tohoto oznámení.  

Nevyužití poskytnuté možnosti k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí nemá na vydání 
rozhodnutí vliv. 

Přílohy pro účastníka řízení podle ust. § 22 odst. 2 zákona o odpadech – obec, na je jímž 

území má být zařízení provozováno: 

- návrh provozního řádu zařízení 

 

 

 

Ing. Jarmila Holešinská 

vedoucí oddělení integrovaného  

povolování a odpadového hospodářství 
Odbor ochrany prostředí 
 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

Rozdělovník 

1/ Účastníkům řízení (do datové schránky nebo doporučeně na dodejku) 
zmocněnec (doručovací adresa, bez příloh): 
Ing. Martin Špaček, IČO: 67771092, Bouřilova 1109/1, 198 00 Praha 9 – Černý Most 
(odeslání: Česká pošta) 

účastník řízení: 
Městská část Praha-Dolní Chabry, IČO: 00231274, Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00  Praha-

Dolní Chabry, ID DS: ztib27j (odeslání: Datová schránka)  

2/ Spis 
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