
Životní situace 

Název: Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů 

Základní informace: 

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo 
oddělené shromažďování odpadů nutné, může od něj původce odpadů (fyzická osoba oprávněná 
k podnikání nebo právnická osoba) upustit se souhlasem věcně a místně příslušného úřadu. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žádost podává původce odpadů nebo zmocněnec na základě plné moci. 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Udělení souhlasu je vázáno na vyprodukované množství nebezpečných odpadů. Při produkci do 
100 tun nebezpečných odpadů za rok uděluje souhlas věcně a místně příslušný úřad obce s 
rozšířenou působností, na jejichž území je provozována činnost původců (při produkci nad 100 tun 
nebezpečných odpadů za rok uděluje souhlas věcně a místně příslušný krajský úřad, na jehož 
území je provozována činnost původců). 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: 

Podáním žádosti osobně, poštou, případně prostřednictvím datové schránky. 

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit: 

Souhlas vydává Městský úřad Kroměříž, oddělení ochrany vod a prostředí, Husovo náměstí 534, 
769 01 Kroměříž, 3. patro 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: 

Osobně na oddělení ochrany vod a prostředí, Husovo náměstí 534, 769 01 Kroměříž, 3. patro, 
s referenty: 

 Ing. Pospíšil Josef, telefon 573 321 325  

 Ing. Vranová Ludmila, telefon 573 321 322  

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: 

Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů. 

Kopie podnikatelského oprávnění (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, zřizovací 
listinu, doklad o přidělení IČ, registraci). 

V případě zastupování plnou moc zmocněnce. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře žádosti nejsou předepsány obsah žádosti neupravuje žádný prováděcí předpis.Lze 
použít formulář, který je k dispozici na odboru životního prostředí.Žádost může být napsána volnou 
formou, měla by obsahovat následující údaje: 

 obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a 
příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, 

 identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, 

 jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob 
oprávněných jednat jménem žadatele, 

 seznam odpadů podle Katalogu odpadů, pro které je netřídění žádáno, 
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 procentuální zastoupení jednotlivých druhů odpadů ve výsledné směsi odpadů, 

 důvod proč je o netřídění odpadů žádáno. 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: 

Poplatek je stanoven ve výši 1 000 Kč. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

0 dnů, ve složitých případech 60 dnů 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: 

Nejsou 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány: 

Nakládat s odpady v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (povinnosti původce odpadů upravuje § 
16 tohoto zákona), a prováděcích předpisů vydaných na jeho základě. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí, kterým se uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování 
odpadů, lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: 

Pokud původce odpadů nakládá v rozporu s vydaným souhlasem, uloží příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí původci pokutu do výše 
1000 000 Kč. 

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

…….. 

Za správnost návodu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 

19.3.2014 

 


