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V Praze dne: 19. 7. 2018  
 

Dle rozdělovníku 
Číslo jednací: 
Spisová značka: 

078886/2018/KUSK  OŽP/Vk 
SZ_078886/2018/KUSK/5 

Oprávněná 
úřední osoba: 

   
Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 

 
R o z h o d n u t í 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb., 
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované 
prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované 
prevenci 

vydává 
 

změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím 
č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/ 
OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK  OZP/Tr ze dne 
26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, 
rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím 
č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/ 
KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 
2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím 
č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/ 2014/KUSK  
OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK  OŽP/Vk ze dne 
22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 4. 2016, 
č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016, č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze 
dne 6. 12. 2016, opravené rozhodnutím č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 
20. 12. 2016, rozhodnutí č. j.: 175702/2016/KUSK  OŽP/Vk ze dne 10. 1. 2017, rozhodnutí 
č. j.: 107520/2017/KUSK ze dne 5. 10. 2017, rozhodnutí č. j.: 138398/2017/KUSK OŽP/Vk 
ze dne 13. 12. 2017 (dále integrované povolení) podle § 19a odst. 2 a 4 zákona o 
integrované prevenci 
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provozovateli zařízení: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Kovohutě 530, 
Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČ 271 18 100 

k provozu zařízení: Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně 
přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t 
denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je 
provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81 
uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2. 5. b) – Zpracování 
neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných 
produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a 
kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.  
 
Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se doplňuje takto: 
 
1. V části Popis provozovaných technologií, Divize recyklace se text doplňuje takto: 
 Za část Linka OEEZ se vkládá text, který zní:  

„Venkovní skladovací boxy 

Jedná se o izolovaný volně stojící přízemní otevřený objekt o rozměrech 22,3 x 15,15 m 
s pultovou střechou. V objektu je umístěno 5 skladovacích boxů, souhrnná kapacita 
boxů je max. 2 000 tun surovin a vratných materiálů.“    

 

 Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny. 
 
Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto 
integrované povolení nenahrazuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované 
prevenci povolením nedotčeny.  

 
Odůvodnění 

  
Krajský úřad obdržel dne 18. 6. 2018 žádost společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, 
a.s., se sídlem Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČ 271 18 100 o 
vydání změny integrovaného povolení podle ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona o 
integrované prevenci k provozování zařízení „Zařízení na tavení, vč. slévání slitin 
neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o 
kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a 
pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81“.  
Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2.5 b a je 
provozováno podle vydaného integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/ 2004/OŽP ze dne 14. 
4. 2004 ve znění pozdějších změn. Tato změna je krajským úřadem vedena jako 20. změna 
integrovaného povolení. 

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je výstavba pěti nových 
zastřešených skladovacích boxů pro skladování vratných a prodejních surovin. Stavba je 
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umístěna v areálu provozovatele v místě původních nezastřešených boxů. Souhrnná kapacita 
boxů je max. 2 000 tun.  

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou 
změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného 
povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož 
výstavbou těchto boxů budou eliminovány prašné emise z těchto skladovaných materiálů i 
možné znečištění podzemních vod. Dojde tedy ke zlepšení. Skladování v zastřešených 
obezděných boxech s nepropustnou podlahou bude plnit závěry o BAT pro odvětví 
neželezných kovů, Obecné závěry o BAT dle BREF 1.1.4. Rozptýlené emise, 1.1.4.2. 
Rozptýlené emise ze skladování a přepravy surovin a manipulace s nimi. 

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníku 
řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 18. 6. 2018 zahájeno řízení o změně 
integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení 
ke změně vyjádřili.  

Krajskému úřadu bylo ve stanovené lhůtě doručeno toto vyjádření příslušného 
správního úřadu: 
Stanovisko České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha: 
č. j.: ČIŽP/41/2018/8661 ze dne 4. 7. 2018, ČIŽP souhlasí bez připomínek. 

Toto správní řízení není navazujícím správním řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 
zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad vydal k tomuto podlimitnímu 
záměru stanovisko č. j.: 077526/2018/KUSK ze dne 3. 7. 2018. Ve svém stanovisku sděluje, 
že záměr „Venkovní zastřešené skladovací boxy“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 
zákona č. 100/2001 Sb.  

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů 
řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších 
dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.  

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírá. 
 

Poučení o odvolání 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení 
odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu 
Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále 
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání 
se počítá ode dne následujícího po dni doručení.  

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se 
do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.  

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne 
následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený 
dokument připraven k vyzvednutí. 
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Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
 
    
 
 

                                   „Otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 

Ing. Věra   V a c k o v á 
       odborný referent  

                 na úseku životního prostředí  
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81  
 
Na vědomí (po nabytí právní moci): 
MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
 
 


















