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Souhlas k netřídění odpadů 

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo 

oddělené shromažďování nutné, může od něj dle § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) původce upustit.                            

K upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů musí mít původce souhlas 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

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 jehož území je provozována činnost původců (při produkci nad 

100 tun nebezpečných odpadů za rok uděluje souhlas věcně a místně příslušný krajský úřad). 

Kdo je oprávněn v této věci jednat?  

Žádost podává původce odpadů nebo zmocněnec na základě plné moci. 

Jaké podklady a informace potřebujeme k vydání souhlasu: 

- obchodní firmu 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 - nejlépe kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z 

obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele, 

- identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, 

- označení a adresu všech provozoven, na kterých má být povoleno upuštění od třídění odpadů 

- plná moc osoby oprávněné jednat jménem žadatele, 

- řádné odůvodnění žádosti o upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování, 

- popis činnosti podniku a technologického postupu, při kterém vznikají odpady, které budou 

zařazeny do směsi odpadů 

- vyjmenování konkrétně požadovaných druhů odpadů, jejich množství za rok a cca % 

zastoupení jednotlivých odpadů ve výsledné směsi 

- způsob shromažďování a skladování odpadů a uvedení společného katalogového čísla, pod 
kterým budou předávány oprávněné osobě 

 

Přílohou nezbytnou: doklad o způsobu využití nebo odstranění směsi netříděných odpadů 

potvrzený společností oprávněnou odpady převzít včetně uvedení kódu, pod kterým uvedené 

odpady přijímá. 

 

Forma podání žádosti 

 není specifikována, formulář zákon neukládá. 
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 Lze popsat volně a nebo  použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách odboru 

životního prostředí ke stažení: Žádost o souhlas k netřídění 

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

Správní poplatek 1000,- Kč je možné uhradit v hotovosti na pokladně Magistrátu města, 

každopádně doklad o zaplacení je nutno předložit. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány, tj. dle data podání žádosti 

ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla 

do 30 dnů, 60 dnů v případě složitějších případů) 

Právní předpisy 

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

Opravné prostředky 

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

Odvolání se podává u odboru životního prostředí Magistrátu města České Budějovice a 
rozhodne o něm odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

 


