Jak podat žádost o souhlas k nakládání s odpady?
Pro právnické osoby a pro fyzické osoby oprávněné k podnikání, nebo podnikající podle jiných
zákonných předpisů (lékaři, zemědělci, školy, apod.).

Náležitosti a obsah žádosti je uveden ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(§ 2).
V žádosti musí být uvedeno, při jaké činnosti nebezpečné odpady vznikají, jak je s nimi nakládáno a je
potřeba uvést jednotlivé druhy odpadů, zařazené podle Katalogu odpadů (viz prováděcí vyhláška uvedená
dole) a uvést odhad množství v tunách za rok.
Je nutné předložit rovněž Identifikační listy jednotlivých nebezpečných odpadů; doklad o právní subjektivitě
tj. např. výpis z obchodního rejstříku, nebo živnostenský list, koncesní listina, rozhodnutí o registraci lékaře,
osvědčení soukromě hospodařícího rolníka apod.
Žadatel s místem sídla firmy na jiném správním území než je místo provozovny musí předložit také souhlas
místně příslušného správního úřadu k nakládání s nebezpečnými odpady podle zákona o odpadech.
Příslušný orgán státní správy
• vzniká-li za rok méně než 100 t nebezpečného odpadu je příslušným orgánem státní správy pro

•

udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady Městský úřad s rozšířenou působností
(Městský úřad Žatec – odbor životního prostředí)
vzniká-li větší množství než 100 t nebezpečného odpadu je příslušným orgánem státní správy pro
udělení souhlasu Krajský úřad

Současná platná zákonná opatření
• zákon č.185/2001 Sb. o odpadech – částka č.71/2001 Sbírky zákonů ČR
Prováděcí předpisy zveřejněné v částce č.145/2001 Sbírky zákonů ČR
• vyhláška č.381/2001 Sb., Katalog odpadů,
• vyhláška č.382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zem. půdě
• vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
• vyhláška č.384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly
Žádost o souhlas k nakládání s odpady je ke stažení zde:
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Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

a) obchodní firma nebo název a právní forma a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení,
obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou
b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno
c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných
jednat jménem žadatele
d) jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona,
pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře
e) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství
za rok a místa a způsoby nakládání s nimi
Přílohy žádosti:
• kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku
•

nebo kopie zřizovací listiny žadatele
kopie identifikačních listů nebezpečného odpadu

