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Knjský úřrd sůedočesÝého kťaje odbo. ávotlfilo Foóíředí a zeÍnědě|stvi (dá|e jen kBjshý

úŤad} jako vM ! mífiě přísluš!ý spiÁvÍí of8Íú podle $ 29 odsL I zák@ě.l29l20o0 sb.'

o knjích (trajské ?řízÁí) a s 33 pígn. e) záko$a č. 7612&ř2 sb. o iDte8ovrne píEv€nci

v p|aroán zaění' po Fov€d€íí spfávnilro řízeÍí podlé át@a ě. 5m2(xx sb- slfávní řá4 v.

z'ění pozdějšicl př€dpisů v sorrladu s $ iló odst 5 zíkona

vyltvt

5. změlo iatcgrovalébo p,M č, j.5955t4.r2ol2oo4nŽP e d,É |4.42oo4

ye z,b|i a n&| - lzněna ěj. l4.l4E!l3fi2ff,l2cf/.loŽP. zE he zo.lo2o04, z.zIněng či,

|5829l54832lzú5loŽPnr ze &Ý, 2|.42006, 3.aŘn:. ěj. 2Ú69D007IKUSK r dne

2622007, 4.Ň8 čj. l23tó6lKUsK.í2007 ozPn. @ dne3o.l t 2007 (dá|e ilt€gÍovaúé

povolení v p|tÉm znáí) p'lavcŽDYael|i dini .xovonurň p;ilnm r.í+Di'|.t' .r9

gč 2?r1&O) .íd|cD ě.p' 5]o' 26l E| PfibÍ@ Iv., kÝovoa, d.fu|i| 36yd

4rovávající a rccytlujfuí olověaé odpody' požjté autob*erie a odpedy s obsalnn &ahjch

kovrů' l@ olov. ajáo sliÉa o|ověíých polďovÚ'i pdje,k' sdeliv& a drlšidr píoduktů.

s názvem 5.zDěny jscbtoYá pec. pÍod|oužEní o l Í\ |iDLa Da s.pď*i polypoplenu..

Katego'ie dI€ přílohy č.l 2Áko'Á o intrgrovlrÉ preveíci 2.5.b - zs|ízeíí n. |rvení, Yě€fuě

slév{iíí s|ititt, trežE|fzniď kov]n' vč.fuě p|t{rvovaÍýcn poduroů (Efinacs! výrob6 odli*ú

apod.)' k8púoiÉ tdv€ní větší n€ž 4t d€!íě u olova a krdmiÁ n€bo 2ot denně u vš@h oltffiich

kovrl.

výtolfiÉ číí ir|ElÚÝ.réro povo|rrl v prréo z;rí ! Dě'í . dop|llje |rbo:

l) v....i -Popis Fovoavmých tocboologií. se oší v tabulca 
"poYo|ovaÍá 

čírt zrřízeíF

čd* tabulky. řádky čís|o pří|ď'y 2' oz'ačení ob.ÍerÍ'l 0ll a 0I2 a qÁo čdsti tabulky sc

í.|n'rj| íovou č{sti trhrlky ve a|ěrrí:

/.s(y Ú,
ť.:.r'Ť'.il

číslo

pří|ďy

oŇi

objdú|
povolovaná čús zaŤízení

Divizc Resyklace
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2 0

sachtoYá pec vaía

tavicí pec na výrobu suÍového olova 5'00 x |'25 m

vstlrpní surcvina: staré olověné akumulátory a o|ověné odpady

spaliny ze šachetnípece (kychtový plyn)jsou tern]icky dopalovány

v dohořívaci komoře, po ochlazeni plynůje prach záchycen

v pý]ovém fi|tÍu (3 ksjet fiIť. účinnost 99 %)

PÍojektovaná kapacita

150 t olova /den

Roční produkce surového olova

48 510 íÍok

2 0

KÍátké bubnové pece

(2 ks) _tavicí rotačníPece o kapacitě 3ot/den na zpracování

veške4Ích úletů záchycených na fi|trech, stírek a dalších odpadů

s obsaiem Pb

Plyny z rotační pecejsou termicky dopalovány v dohořívaci komoře.

Technologické i netechno|ogické plyny, tj. z míst kolem odpichu

peci a dávkováni do pece,jsou odprašovrány na dvou pytlových

filtrech

2 012

R.Íinacc

12 raíiBačních kotlů k odstraňování neádoucích příměsi ze

suroYého o|ova a předslitin.

Při procesu ohřevu a samotné rafinace dochází k postupnému

odstÍaněni arsenu a antimonu, odměděni, odzinkování' odstříbření

apod', resp' k legování olova.

Projekovaná kapacita

120 až 1.50 tJ ysáEku

Roční produkce čisqich sIitin

45 000 íÍok

2) V části 
"B.1'1) 

ovzduší.. s€ za tabulku se doplní její násl€dné pokračování:

Emisnizdro.j Látka nebo ukazatel

Návrh závamého

emisního limitu

(mg.m-3)

MonitoŤiDg

(min. č€tnost

měřen0

výrobna Ag

wýduch č. l l7

szzo

skupina kovů sn, cÍ

(iný než 6+)' Mn' Cu'

Pb, V, ZN

5 lx za 3 roky

TZL 10 lx za 3 řoky

. měřeníTZL, Pb prováděno ne dříve neŽ po uplynutí 18 měsícú od data předchozího

měření autorizovanouosobou.
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Pro TzL bÚdou !ýsledky měření přepočteny na vÍažné podminky A, koncentrace

příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek (] 0l '325 kP^,273'15

K) s udánim referenčniho obsahu kyslíku.

Pro Pb budou }ýs|edky měření přepočteny na vztažné podmínky B, koncentÍace příslušné

|árky ve v|hkém plynu při normá|ních stavových podmínkách (l0l,325 kPa' 27]'l5 K) s

udáním referenčního obsahu kys|íku. (pom. u skupino\"ých Iimitů měřeny pouze ty látlv,

kteréjsou v tabulcejako látka nebo ukazatel uvedeny tuěně)'

v části přilohy se ruší Přílohr ě. 9 - ák|adního rozhodnvti čj..5955/47202l2004lozP

ze dne 14.4.2004 TPP a Too._ Provozni řád velkého zdroje znečištbvání ovzduší -

Divize RECYKLACE a nahlrzuje se novou přilohou č.9 - Provomí Í^d yzzo,,

Sachtová pec VARTÁ přo zpracování ryřazených o|ověných akumulátorů a dalších

máteťiá|ů s obsahem olova.., ,,Krátké bubnové pece pro zpracováni materiálů s obsahem

olova,.' a '.Rafinace olova - zpracoviíní surového olova a předslitin, výřoba čistého o]ova

ajeho slitin"

včáŠli B.1.3.)voda s€ do bodu b) vypouštění př€dčištěných odpadních vod zČoV

(umistěné na paÍc. č. 1043/l v k.ú. pod|esi nad Litavkou), do vodního toku Litavka (ř'km

40,9 ČHP l-|l-o4-oo3) doplňuj€ další bod 2) u zařizení čoV sD 10 při provozu

nepřekmčovat mnoŽství odpadnIch vod, na které je chemická ČoV sD l0 projektována.

Do části c.2.) souhlas k provozování zařizení k wuŽívání odpadu se mčni dop|ňuje o

šachtovou pec VARTA pro zpÍacování vyřazených olověných ákumulátorů a dalších

materiálů s obsahem olovď.a ,,Linka na separac; plastú (polypÍopylenu) zvyíazených

baterií a akumulátorú.. provozni řád zpracovaný podle $ 14 odst. l) zákona č. l85/200l

sb. lýoři novou přílohu č.l0.

V části přilohy se ruší původní Příloha č. l0 základního integrovaného povol€ní

ój':5955/472ozl2oo4loŽP ze dne |4'4.2oo4 PÍovozní řád zařízení Šachtová pec vARTA

a nahraZuje se obsahově změněnou příIohou č'l0 - Provozní řád zařízeni k\ryuŽívání

nebezpečných odpadů ',Šachtová pec VARTA pro zpracování vyřazených otověných

akumu|átoru a da|šich mateÍiá|ů s obsahem olova.. a ''Linka na separaci p|aslú

(polypropy|enu) z vyřazených baterií a akumulátoru...

Do části D) Požadavky prevence a omezení celkolých dopadů etlisi na životní prostředí

a rizik s nimi spojených se doplňuje do části omezeni vmiku odpadů a nak|ádáni s nimi

do bodu 18 odst. c) ztrění: schvaluje se,,Havarijní plán opatření pro případ ekologické

havárie ve smyslu zákona254l200| Sb...dle Š 39 odst' 2 písm- a) zákona č.2541200l sb'

Tento havařijní plán je součástí rozhodnutí jako příloha č. l 4.

včásti pří|ohy se ruší Příloha č. 1třeti změny int€grovsného povol€ní čj.:

2096912007 /KU9K oZPlTt ze dne 26'2'2007 niizvem Havarijní plán opatření pro případ

eko|ogické havárie ve smyslu ákona č.2541200l sb. - Kovohutě Přitram niistupnická

a's'.., a nahŤazuje se novou pří|ohou č'l4.- havarijní plán opatření pro případ ekologické

haýáÍie ve smyslu ákona254/2001 sb... dle s 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 25412001 Sb.

4)

5)

ó)

7)

8)
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9) Do čásÍi E) soÚhrnné podmínky se doplňuje nový bod znění: l0) PÍovozovate| zajistí

ochranu podzemních a povrcho\rych vod v prúběhu doby přestavby šachtové pece.

ostatní části řozhodnutí zůstávají beze změny.

odůvodnění

Krajský úřad středočeského kaje obdržel dne 30'9'2008 žádost společnosti Kovohutě

Příbram násfupnická, a.s.' se sídlem Příb.am VI, č.p' 530, PSČ 261 8l o rydáni 5. změny

integrovaného povolení pío zaíízeni i zďízeni na taveni, vč' slévání slitin neŽel€zných kovů

včetně přetavovaných produl(tů (rafinace, v'iroba od|itkú apod'), o kapacitě tavení větší než 4 t

denně - \"ýrobní prostory a s nimi souvisejíci technické a pomocné prostory, kterým je

provozovna na adrese Přibram vÍ, č'p.530, PsČ 26l 8l zařízeni spadá pod kategori i 2.5.a),

dle pří|ohy č.1 ákona o integrované preýenc|.

Žádost byla Krajským úřadem posouzena s tín, Že je nutné provést změnu rozhodnutí a to dle

ustanovení $ 19a odst. l ákona o integrované prevenci prolože se jedná o podstatnou zménu

v provozu zařízení'

vlastní áměr předpok|ádá úěinnějši možnosti recyklace \yřazených Pb baterií a akumu|átoru.

Pro skladování těchto odpadů byla v |étě 2008 rekonstÍuována skladovaci vana s novým

dvojitý|n IIDPE těsně|]ím, betonovou a asfaltovou vrstvou vč. monitoringu. celková

sktadovací kapacita odpadů pro šachtovou pec se nemění, vlivem sepaÍace a větší zpÍacovací

kapacity pece nebude mira zaplněnosti skladů z důvodu vyšší obrátky zásob na dnešní úroVni'

Takto upravené odpady |ze Íecyk|ovat i v da|ším zařízení kátké bubnové pece, keré bylo

dotud pro 7pracováni ceIich baleri i  nevhodné'

Předpokládá se íaÚšení nerecyklovate|né strusky a tzv. kaminku (katalog. č. 10040]) ze

současných cca 8 000 tun na 12000 fun ročně, v případě odpadního kyse|ého elektÍolyfu

(katalog' č' l60606) z cca 2700 tun na J600 _ 4000 tun Íočně.

DIe ákona o integrované prevenci se postupuje dle s 3 až 15 protoŽe se jedná o podstatnou

změnu integÍovaného povolení' Krajský úřad proto oznámil ve snyslu $ 44 odst. l a s 47

odst' l správního řádu účastnikům Íizení, že dne ]0.9.2008 by|o v předmětné věci zahájeno

spÍávnířízení o vydáni 5' změny integrovaného povolení'

ve věci proběhlo ústni projednáni při kteÍém bylo provedeno vypořádáíi s podmínkami

účastníků řízení, dotčených spřávních úřadů a vyjádřením ozA (c€nia) s to následně:

E!řg!!pl[9$Í\!gllng'M.Pet€ra náměstek hejtmana, čj': l8217l l2008/KUSK ze dne

l0.|2.200E; sředočeský kÍaj neshledal důvod nevydat integŤované povolení pÍo společnost

Kovolrutě Příbram nástupnická, a's', Zařízenínataveníolova - šachtová pec...

Řešeoí: Bez připomínek.

Kraiski hvpiénické stanice středočeského krái€: čj.: 5782-21.,7l0aPbnýÍ^ ze dÍ'f

22.|| '2008:' Kfa.jski hygienická stanice středočeského kaje se sid|em v Práze KHs má

k návrhu následné.. Z h|ediska přispěvků k imisní á|ěži z rozptylové studie vyp|ývá' Že
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povo|ené imisni limity u sledovaných polutannj PMlo, So2, NO,, benzen, Pb' Cd' As (vč.

příspěvků z řešcné techno|ogie) nebudou překračovány' Další řada škodlivin' u ktetich není

stanoven imisni |iÍnit Hg' PcB' PAU PCDD/F 5e jejich přisÉvky pohybují ve vŤahu

moŽného ovlivnění veřejného zdÍaví v zanedbateIných koncentrací'

Řešení: Nestanovuje se konkÍétnimu původci v podmínkách provozu.

orgán ochrany veřejného zdravi bude požadovat v rámci zkušebního provozu řešených úprav

a nové technologie ovčření kvality pracovniho prostředí z hlediska hluku i kva|ity ovzduší.

Řešeni: Podminka se týká hygieny pÍacovního prostředí a KU nemá působnost

v integrovaném povo|ení o.to podmínky uÍčovat a zajišt'ovat' Navíc termín ,,zkušební provol.

nelze v integrovaném povolenípovolit a povo|ují se pouze podminky pro provoz'

Rovněž bude ověřen vliv úprav na hladinu hluku v nejbližším chráněném venkovním

prostoru.

Řešení: Platí nadále původní stanovená podmínlry tj. kaŽdý rok lx měřit hladinu h|uku v

nejb|ižším chráněném venkovnim prostoÍu

. Městský úřad Příbram a Město Příbram lydal vyjádření pod zn. MéUPB

9ó338/2008/0KRM,n.o ze dne 8.l '2009 ve kteÍém uvádi' ž€ Město PříbÍam,jako účastník

Předmětného řízení, projedna]o v Radě města dne 5'l.2009 oznátnení zahájení iízeni o

\ydání změny integÍovaného povolení podle zÁkona č. 76/2002 Sb'' o integrované

prevenci a omezování znečištění, o integÍovanéln re8istÍu znečišťováni a o změně

někteých ákonů (zákon o integ.ované prevenci), v platném znění a souh|así s !)/dáním

5. změlry integŤovaného povolení pÍo Žadatele Kovohutě PříbraĎ Dlístupnická, a's', dle

zákona č. 7612002 Sb', bez připomínek'

. Českrí insDekc€ životního Dfostředí. insDektorát Práha pod čj'

Č|ŽP/41^PPlo8142.|2'00llo8,?TM ze dne l4'8' 2008 ve kterém uvádi -

oddělení ochranJ ovzduší: K předložené dokumentaci nemáme připomínek dlc platné

legislarivy č. 86/2002 sb', o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů'

oddělení odoadového hospodářstvi: Z hlediska zjkona Č' l85/2o0l sb' o odpadech' v

účinném a Platném znění, nemáme k \,ýše uvedené Žádosti Žádné připomínky

odděleníochranv vod: ol Plzeň zásílá stanovisko samostatně

záýěť Č|zP 0| Praha nerná k předložené Žádosti o rydání změny IP připomínl'f

. od čj.

Č1ŽP/43loov /0540663.044/08lZ]R ze dne I5.l2' 2oo8 ve kterém uvádí -

oI P|zeň stanovisko zhlediska qt!ě!q]L!qb!4!y-!p!L.:Touto úp.avou nedojdc k

navýšení objemu vypouštěných sp|ďkových odpadních vod ani technologických vod'

K před|ožené Žádosti nemá ČIŽP oov Ptzeň námitek.

záýěÍ| ClzP 0I P\zeň nemá k předloŽené žádosti o !rydání změny |P připomínky

. Povodí v|tar'v. státní Dodíik se !Úádři| pod čj.: 2008/614|4/343|s1 ze dne

29,|2.2008 a to následně - Z h|ediska ájmů daných směrným vodohospodářským

p|ánem v platném znění (ustanoveni š l27 odst' l5 zákona č.2541200l sb', o vodách a o
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aněně někeÚch ákonů (vodni ákon)ve znění pozdějších předpisů) je uvedený áměr

moŽný'

Z hlediska dalších zájmů daných ákonem ě. 2541200l sb.' o vodách a o změně někteÚch

ákoDú (vodní zákon) souhlasíme s uvedeným záměrem a máme k němu tyto připomínky:

l' Při dostavbě a provozu šachtové pece nebudou olroženy povřchové a Podzemní vody.

závěr: Provozovatel akceptuje, správce toku neuplatniI nadstandafdní poŽadavky na

technické zajištěni.

2. ČoV sD l0 bude provozována podle provomího řádu' nebude překÍačováno množsfuí

odpadnich vod, na ktetéje chemická Čov sD 10 projektována'

ZáÝěr| Provozovate| akceptuje bez připominek' Z návrhu provozovatele }yplývá, Že

ncbudou ohoženy povrchové a podzemni vody a Že nebude překračováno množství

odPadních vod, lra které je chernická ČoV sD l0 projektována.

. CENIA. česká informačtrí agentura životního Drostř€dí m- 372/CEN/09 ze dne

t6 .1 .2009

Vyjádření bylo během úsmího jednání promítnuto na stčnu k projednání ároveň KÚ

promít| návrh promítnutí změn 5'změny do platného lP' Jedná se o následnéi

Popis provozováných technologií!

čísIo

přilohy

označení

objektu
povolovaná část zařízeni

Divize Recyklace

2 0

sachtová pec varta

taví6í pee ne \ý{obu suÍe\'éh6 olota e kapaeilě looteen

@

od]ouěi.+?ý+6vé{a4r*u{úěin$5'j9%)

tavící pec na v'ýrobu surového o|ova 5,00 x |,25 m

Vstupní surovina: staré olověné akumulátory a o|ověné odpady

spaliny ze šachetní pece (kychtový plyn) jsou termicky dopalovány

v dohořívací komoře,

po ochlazení plynů je prach zachyc€n v pytlovém filtru (3 ks jet fiItr -

účinnost 99 %)

Projektovaná kapacita

150 t olova /den

Roční produkce surového o|ova

48 510 t/rok

z 0

Krátké bubnové pece

@

da]ši€l-odeadů{ob5ohg9+b
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B.].].) olzduší

Limity €misí do ovzduši pro zv|áště v€lké e velké zdřoje wcházeií z Nv č. 353 / 2002

sb. ' lyh|ášky č.35ó / 2002 sb. a j€jí přÍoby č. l' a kote|nu jako střédbí zdroj d|€ Nv č.

352 / 2002 sb.' při|ohy č' 4' bod 1. l' 4):

za tabulku se doplníjejí pokračování následnéi

K€t€|'{.i€e+€{aádhreěiš€*íŤ|}á$

(2 ks) - tavící rotační pece o kapacitě 30íden na zpracování veškerých

úletů záchycených na filtr€ch' stiÍek a da]ších odpadů s obsabem Pb

Plyny z rotační pece jsou teÍmicky dopa|ovány v dohořívací komoře'

Technologické

i netechnologické plyny, tj. z míst kolem odpichu pecí a dávkování do pece,

jsou odpÍďoYány na dvou pý|ových fiItrech

2 0t2

Wotlo

1ť@

h

Ús|edl<em je elevo zbavené ís; Sb; Z& €u; '{& ePed'

Ráíi!ace

12 Íafinačnich kotlů k odsÍaňování neádoucich příměsíze surcvého olova

a předsl it in.

Při procesu ohřevu a samotné mfinace dochází kpostupnému odstranění

arsenu

a antimonu, odmědění, odzinkovlíní, odstříbření apod., ÍesP. k legování

PÍojektovaná kapacita 120

aŽ l50 ď vsázku

Roční prcdukce čistých slitin

45 000 ť/rok

Emisni zdroj Látka nebo ukazate|

Návrh ávazného

emisÍliho limitu

(,ng.. ')

Monitoring

(min. četDost

měření)

Výrobna Ág

výduch č' l17

szzo

skupina kovů Sn, Cr

oiný než 6+), Mn, cu,
Pb, v, zn

5

TZL t0
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. měřen i TZL' Pb prováděno ] x za 3 roky ne dříve než po uplynutí ]8měsícůoddata

předchozího měřeni autorizovanou osobou'

. PÍoTzL budou výsledky nrěřeni přepočteny na vztaŽné podmínky A, koncentracc

přísluŠné látky v suchém plynu za normálnich stavovýclr podninek (l0l '325 kPa'

273'15 K)' někdy s udáním ref€renčního obsahu některé látky p|ynu' obryk|e

kys|iku (v'tažné podmínky C nebo A v závislosti na datuvydání stavebního powleni,

od 1'1,20]0jedhotně v|ažhé podnínky A)'

. Pío Pb budou výsledky měřeni přepočteny na vzI ažné podmínky B, koncentrace

příslušné látky ve v|hkém plynu při normá|ních stavo{,'ch podmínkách (l0l']25 kPa'

273'l5 K), někdy s udáním referenčního obsahu někteťé látky v odpadním pIynu

(obvykle kysJíku)'

. U skupinot/ch limitů měřeny pouze ty látky, keréjsou v tabu|cejako látka nebo

ukazatel uvedeny tučně.

Ruší se TPP a Too Přiloha č' 9 - Prorgeňi+í+Yelkés€=deje lí evzdgší

Di+rie-REgKl.Aě a na}razuje se novou přilohou č'9 - Provozní řád VZZo'' Šachtová

pec VARTA pro zpracování rryřazených olověných akumulátorů a da|ších materiálů

s obsahem olova.., ,,Krátké bubnové pece pro zpracování mateÍiálů s obsahem olova.,, a

,,Rafinace o|ova _ zpracování st|rového olova a předs|itin, výroba čistého o|ova a jeho

sl it in"

a) @ zČoV (umistěné na parc. č' 1043/1 vk'ú.

podIesí nad Li la\ kou). do vodnlho toku Li lavka (ř 't 'm 40.9 CHP l. I l .04.00J):

]) Všechny vypouštěné odPadni vody musí bý z neutralizačni stanice typu PAQUES

dočištbvány na Čov - sD l0' ze samotné neutra|izační slanice nesmí být !rypouštěna

žádna předčištěná voda přímo do povrchových ani podzemních vod s přihlédnutím !a $

39' ákona č. 254 / 200l Sb'

2) cov sD l0 provozovat podle schváleného provozního řádu' nepřekaěovat

množství odpadních vod' na kteréje chemická Čov sD Io projektována.

C.2.) Souhlas k provozování zařizení k ÝYuživání odpadu

zaiizení |ze pÍovozovat -jato zaÍízeni k yy:uŽiýání odPadu (d|e pří|ohy č.3 k ákonu o

odpadech sejedná o kód Rl2-ťřídění a R4-znovuzískání kovů a R]3-sk|adování) d|e sl4

odst' l ákona o odpadech, kde lze \yužívat odpady uvedené v při|oze č.4 tohoto

Íozhodnutí' Nedílnou souÓísti Íozhodnutí jsou i pří|ohy č. l0' Il' ]2 a 13 schválené

pÍovozni řády zařízení Šachtová pec VARTA, Hala DK, Výroba DK (anglické a

destilační pecc) a Krátké bubnové pece

a Linka pro zpÍacování elektrického a elektronického odpadu (Provozní řádje přilohou č'

2 tohoto rozhodnutí)

Ruši @M'A.RTA zák|adniho lP čj.:

5955l472o?/2004loŽP ze dne 14.4'2004 a nahrazuje se přílohou č.l0 - provozní řád zaiizeni

k vyuŽivání lebezpečných odpadů ,' Šachtová pec VARTA pro zpracoválrí vyřazenýclr
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olovénich akumulátorů a dalších maleriáIů s obsahem olova..a,,Linka na sepaÍaci plastů

(po|)'prop! |.nu) z vyřazených baterií a akumulátorů..zpracovaný podle $ 14 odst. l) zákona

č' l85 :00l Sb'' který bude schvá|en roáodnutím o změně IP'

l8) opatřeni pÍo předcházení haváriím a omezováníjejich případných následků

a) Zát ad)' a poÍuchy na zařízeních majíci vliv na životní p.ostředí musi být v co nejkatší

dobč opraveny předepsanýrn způsobem podIe schvá|ených PÍovozÍlích předpisů.

b) \ Piipadč havárie postupovat podle q/pracovaných havarijDich plánů, které jsou součástí

ha\ arijní směínice'

Ruši se příloha č. I ze 3.zÍněny lP .čj'| 20969]200.|/KUSK oZPlTr ze dne 26.2.2007

(zclená)'.. a nafuazuje se pří|ohou č' 14 názvem ,,Havarijní plán opaťení pro případ

ekologické havárie ve smyslu zákona 2541200l sb'" dle $ 39 odst' 2 písm' a) zákona

č' 2541200| sb'

. podmínka navřhovaná ve smyslu ,Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod

v pÍůběhu přestavby šachtové pece..se nebude ukládat tato podmínka platí přimo ze

zíkona o vodách.

Zé!ěI! Na zák|adě požadavku KÚ Sďedočeského kraje čj' I74o94l20o8 oZPlMRath,

ze dne 22'l1'2008, jsme posoudi|i ádost společnosti Koyohutě PňbÍam' nástuPnická

a.s. o vydáni 5. (podstatné) změny tP při provozl zaíizení ,,Záyod zqra.oýáyájíci ̂

recyk]ující olověné odpady, použité autobaterie a odpady s obsahem drahých kovů'

výroba o|ova a jebo slitin, o|ověných po|otovarů, pájek, slřeliva a dalších produ|.tů..

Doporučujeme tYdat 5. podstátnou změnu IP za výš€ navÉ€ných záv.zných

podmínek přovozu zaříz€ní.

. KraiskÝ úřad| |nfoflnova| přítomné o svém áměru vydat IP, pÍotože ve věci návrhu

nebyly vzneseny účastniky řízení' dotčenými spÍávními úřady ani ze strany ozo cenia

zisadní námitky které by bránily jeho rydání' Vyjádřeni a stanoviska spiše směřují

k projednání, upřesnění Podmínek provozu a dop]nění nutných podkladů a postupú

zajištění z^Íizeni.

B9šg]í! Postup říZeníbude nadáIe takov'ý. Že KÚ v1dá 5. zmenu |P.

Jedná se o podstatnou změnu iÍltegrovaného povo|ení kdy žádost o změnu byla podána

provozovate|em a proto, ve smys|u zikona č' 634/2004 sb, o správních poplatcich ve mění

pozdějších předpisú' položky 96, pÍovozovátel uhradil za vydáni změny integlovaného

povo|ení správní pop|atek.

Poučení  o  odvo I ání :

Proti tomuto rozhodnuti může účastník řízení podat ve lhůtě do l5 dní ode dnejeho oznámení

odvolání k Ministerstlu životního prostředi podáním učiněným u Krajského úřadu

Středočeského káje. V odvolání se uvede vjakém rozsahu je Íozhodnutí napadáno a dá|e
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naml::.} rozpor sprá\nim: . i .dpis} nebo nesprá\nost Íoáodnutí. od\'olání se podává

t p<l:! ! íejnopisů' n.ePoJl ]i účastník potřebný počet stejnopisů' $'hotoví je najeho

nÁ.-r.' iirJjsry úřad středď.ii..ho kÍaje'

L'-1 Í.. podáníodvo|áni se Í\\itá ode dne následujícího po doÍučeni písemného vyhotovení

. :.. ..:nuti. nejpozději však Í\' ''jrl}nutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené

_ .:-.dnuli piipraveno k v] z\.l.uti.

. Jallé od\olání má pod|e \ E: Ňsl' l správního řádu odkladný účinek.

Pň|ohy:

fa ona c, -Pro\.zni iád vzzo,, sachtoý^ pec VARTA - pro zpracování wřazených

..lo\ěných ákumu|álorů a dalších materiá|ů s obsalem olova.., ,Frátké

bubnové pece pro zpracování materiálú s obsahem olova.., a ,,Rafinace olova

- zpracováni surového olova a předslirin, výÍoba čistého o|ova ajelro slitin..

Pi i loha č'l0. Pťovozní řád zařízení kvyuŽivání rrebezpečných odpadú ',Šachtová pec

VARTA pro zpÍacováni vyřazených olověných akumu|átoru a dalších

materiáIů s obsahem olova,. a ,,Linka na separaci plastů (polyproPylenu)

z vyřazených baterií a akumulátorů...

Při|oha č' 14 - ,,Havarijni plán opatření pÍo případ ekologické havárie ve smys|u ákona

25412001 sb... dle 0 39 odst' 2 písm. a) ákona č' 2541200l sb'

obdrží :

Účastn|ci řízení dte $ 27 odst. 1 správního řádu:

. Kovohutě PňbÍam nástupnicki a.s., č.p.530' 26l81 Příbram vI

Účastnici řízeDí dt€ s 27 odst.3 správního řÁdu:

. Město Příbram, Tyršova |08,2610| PřibÍam

. středočesloýktaj,zborovská1], l502l Praha5

. Povodí vltavy, Ho|ečkova 8, 15000 Praha 5

Dotč€né úřády (po nab}tí právní moci):

. MzP, odbor IPPC a IRZ, Vršovická 65, l00| 0 Praha l0

. CENIA, česká informační agenfuÍa životního prostředí, Litevská 8/1I74

100 05 Praha 10

Dr.Michal















.v úÍad Středočeského kraKraiský úřad Středočeského kraie

tffi
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Toto rozhodnutj n.ýabyto právn| mool

|lZ;;,(kK;#;('-*1;;;:;
odbor . ť.2...'' podpic'--.ffi-

V Praze dne:

ČísIo jednací:

Spisová značka:

Oprávněná

úřední osoba:

18 .10 .2011
124887 t201| lKUSK OZP,r/k
sz_t24881 120 | | IKUSW l7

Ing. Věra Vacková

dle rozdělovníku

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kaje, odbor Životního prostředí a zemědělství (dále jen

krajský úřad)' jako správní orgán místně a věcně příslušný podle $ 29 odst. l zákona

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a $ 33 písm. a) zákona ě. 76 /2002 sb,

o integrované prevenci a omezování zneěištění, o integlovaném registru znečišťování a

o změně někter1ých ziíkonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o integÍované

prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 50012004 Sb.' správní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s $ 46 odst. 5 zákona o integrované

orevenci

vydává

7. Změnu integrovaného povolení č.j .: 5955t47z02|20o4toŽP ze drc I4.4,2004

změněného rozhodnutím č.!.: |41 48t|3026612004/oŽP ze dne 20.|0.2004,

rozhodnutím č.!.: |5829|54832lz005|oŽPnr ze dne 2| '4.2006,

rozhodn utím č.j, : 209 69 12007 l KUSK oZPlTr ze dne 26.2,2007,

rozhodnutím č.j.: |23866|2007 IKUSK oŽPlTr ze dne 30.l 1.2007,

rozhodnutím čj.: 168851/2008/KUSK oŽPlRath ze dne |0.4.2009 a

rozhodnutí č.j.: |27756|20|0/KUiK oŽPNk ze dne 23.9 '2010 (dále integrované

povolení) podle $ l9a zákona o integrované prevenci

provozovate|\ zařízení: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s'' se sídlem Příbram IV

č.p.530,  Psč 26t 8 l ,  Ič 27| l8 |00

k provozl zaíízení.' 7,aíízeni na tavení. vč. slévání s|itin neže|ezných kovů včetně

přetavovaných nroduktů (rafinace. výroba od|itků anod.). o kapacitě tavení větší neŽ 4 t

denně - výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory. kterým je

roYozoYna na adrese Příbram VI. č.n.

Zborovská 11 l50 2l Praha 5 tel.: 257 280 855 vackovav@kr-s.cz Www.kl-stredoc€sky.cz
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uvedeného v pÍí1oze ě' l zákona o integrované prevenci v kategorii 2.5. b) _ Zaíízení

na tavení, včetně slévání slitin' neŽelezných kovů, včetně přetavovaných produktů (rafinace,

výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větŠí neŽ 4 t denně u o|ova a kadmia nebo 20 t denně

u vŠech ostatních kovů.-

vÝroková část integrovaného Dovo|ení se mění a doDlňuje takto:

v části Popis provozovaných technologií' Divize recyklace takto:

ve třetím řádku a třetírn sloupci tabu|ky se za poslední větu ,,Roční produkce čistých

slitin 45 000 ťrok... doplňuje text: ,,Hala Rafinace je doplněna o nucené větráním haly

s moŽností ohřevu vháněného vzduchu v zimním období. Vzduchotechnické řešení

provozu je zaměřeno zejména na ZajiŠtění kvality pracovního prostředí. ohřívání

vzduchu v zimním období bude zajišťování hořákem na zemní plyn o příkonu 4l6 kW...

v části B.1.) Emisní limity' B'l.1.) ovzduší' takto:

se v tabulce ruší řádek s textem:

v části B.l.) Emisní |imity' B.l.l.) ovzduší' takto:

se v poslední tabulce ruší a doplňujete text takto:

V prvním sloupci Emisní Zdroj se k textu Výroba Ag doplňuje text:..Anglická pec zdroj

č. l04; u následujícího textu ve sloupci prvním se ruší číslo l |7 a nahrazu1e se ěíslenr

104.

Ve druhém sloupci, druhém řádku se ruší text,,skupina kovů Sn' Cr (iný neŽ 6t), Mn,

Cu,Pb,Y,Zn" anahrazuje se textem ,,Pb"
ve čtvrtém sloupci, druhém řádku se doplňuje text,,l x za 3 roky..

v části B.1.) Emisní limity' B.1.1.) ovzduší, takto:

za poslední tabuIkou se ruší a doplňujete text taldo:

ruší se 2., 3. a 4. odráŽka:
o ,,Pro TZL budou výsledky měření přepočteny na y^ažné podmínky A,

koncentlace příslušné látky v suchém plynu Za nonnálních stavových podmínek

(101'325 kPa, 273'|5 K)' někdy s udáním referenčního obsahu některé látky

plynu, obvykle kys|íku (vztažné podnínlgl C nebo A y záyislosti na datu vydání

stavebního povolení, od I ' 1.2010 jednotně tlztažné podmínlgl A).

o Pro Pb budou výsledky měření přepočteny na vztaŽné podmínky B.

koncentrace přísIušné látky ve vlhkém plynu při nonrtálních stavových podmínkách

(101'325 kPa' 273'|5 K)' někdy s udánírrr refer.enčního obsahu některé látky

v odpadním plynu (obvykle kyslíku).

Divize Drahé kovy -

Ang|ická pec

(střední zdroj)

TZL

Pb

l 0
5

l x roěně
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. U skupinových limitů měřeny pouze ty látky, které jsou v tabulce jako |átka

nebo ukazatel uvedeny tuěně...

a nahrazuje se texteÍn:

o ,,Hodnoty emisního limitu platí pfo koncentrace ve vlhkém plynu při

normálních stavových podmínkách (tlaku l0l,325 kPa a teplotě 00C)..

Rafinace - Předehřev vzduchu ha|y, střední zdroj znečišťování ovzduší, výduch

č .208

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Emisní |imit

PředehŤev vzduchu haly zdroj č'

008

oxidy dusíku (No') 200 rng/m'

oxid uhličiý (Co) 100 mg/mr

Monitoring:

1) Uvedené err-risní limity jsou yz|aženy na normální stavové podrnínky (tlaku l0l'325

kPa a teplotě 0"C) a suchý plyn, k referenčnímu obsahu kyslíku 3%.

2) Provádět autorizované měření ertrisí znečišťujících látek l x za 5 let ne dříve než

po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření

3) První autorizované měřerrí bude plovedeno do 3 měsíců od zalrájení provozu zdroje a

protokol bude zaslán Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Rafinace - odsávání z , součást zdroie č. l0j, Č '

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Emisní limit

Rafinace _ odsávánÍ z výrobní

haly

olovo (Pb) I mg/ml

tuhé znečišťLljící látky

(TZL)
2mg/m'

Monitoring:

l. Hodnoty emisního limitu platí pro koncentrace ve vlbkém plynu při normálních

stavových podmínkách ( l laku t0 l .325 kPa a tep lote 00C)

2' Provádět autorizovaÍ]é měření emisí zneěišťujících látek l x Za 5 let ne dříve neŽ

po uplynutí 30 rněsícťl od data předchozího měření

3. První autorizované měření bude provedeno do 3 měsíců od zahájení provozu zdroje a

protokol bude zaslán Krajskému úřadu Středočeského kraje.

5. v části B.l.) Emisní |imity' B.l.1.) ovzduší takto:

ruší se text: ..čistírna odpadních vod - Čov _ cFR l60

Monitoring:

Plovést měření pachovýclr látek na hÍanici areálu směrem k obýné zástavbě

do 14.6.2006."

ó' v části B.l.2.) Schválení Souboru TTP a TOO takto:

ruší se odstavec třetí: ,,Provozovatel předložil aktualizovaný provozní Ťád zaÍízení

velkého zdroje znečišťování ovzduší Divize recyklace s názvem ,. Šachtová pec
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VARTA _ pro zpracování vyÍazených olověných akumulátorů a da|ších materiálů

s obsahem olova.., ,,Krátké bubnové pece - pro zpracování materiálů s obsahem olova..,

a,,Rafinace olova_ zpracování surového olova a předslitin, výroba čistého olova ajeho

slitin.. kteý bude schvá|en rozhodnutím o změně IP...

v části B.l.3.l) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram' a.s. ($8 odst. l

písm. c) zákona č.25412001Sb.)' a) Vypouštěni předčištěných odpadních vod takto:

Za první odstavec se vk|ádá text:

Pro dobu rekonstrukc € stávající Čov (provoz týkající se situací odlišných

od podmínek běžného provozu) platí nás|edující emisní limity vypouštěného

znečištění a množství vypouštěných vod :

mnoŽství vypouštěných vod max.2 ls'' a max.43.500 mr/rok

při kvalitě:

A s  . . . . . . . . . .  " p "  0 , 1  mg /1 ,  "m"  0 , 25mg/1 ,  . . . . . . . . . . . .  4 , 35  kg / r o k

Pb  . . . . . . . . . .  " p "  0 , 2mg/1 ,  ' 1 n "  0 , 3  mg /1 ,  8 , 7  kg / r o k

Zn ., ', ... '.' ..p.. l '4 mg / l' ..m.. l 'ó mg / l' 60'9 kg / rok

Cd  . . . . . . . . .  " p "  0 , 2mg l l ,  "m"  0 , 25  mg /1 , . . . . . . . . . . . . .  8 , 7  kg / r o k

NL  . . . . . . . . .  " p "  l 5 , 0mg/1 ,  ' 1 n "  20 , 0  mg /1 , . . . . . . . . . .  6 56 , 0  kg / r o k

NEL . . . . . . . . .  " p "  0 , 1  mg /1 ,  "m "  0 , 5  mg /1 , . . . . . . . . . .  4 , 3 5  k g / r o k

pH  6 , 5 - 9

RAS ............. "p" 9 000 mg / l, "m" 9 500 mg / l, ........ 391 500 kg / rok

CHSKc, . . . . . . . . . "p" 250 mg /1,  "m" 300 mg /  l ,  . . . . . . . . , .  10 875 kg /  rok

Fe . . . ' . . . . ' . . . . ' . . . . . .p . .  5 mg /  l '  7  mg l  | ,  . , , , , ' , , , , '  2|1 '5 kE l  Íok

Sn . . . . . . . . . . . . . . . . . " p "  2mg/1 ,  "m"  2 , 5  mg  /  1 , . . . . . . . . . . .  8 7  kg / r o k

Ni  . . . . . . . . . . . . . . . . . "p" 0,5 mg /  l ,  0 ,8 mg /  l ,  . . . . . . . . . . . .21,7 5 kg /  rok

P*rr  . . . . . . . . . . . . . "p" I  mg /  l ,  "m'(  3 mg /  l ,  . . . . . . . . . . . . .  43,5 kg /  rok

Monitoring:

I) Budou odebírány kontrolní vzorky vod při hladině na výtoku Z neutralizační stanice

čistírny SD l0, lx měsíčně v intervalu přibliŽně 30 dní. Vzorky budou slévané

24 hodinové.

2) Yzorky budou odebírány a ana|yzovány akreditovanou laboratoří, včetně

whodnocení výsledků.

Emisní limity platné pro vypouštění odpadních vod po ukončení r €konstrukce

Čov1raony provoz zařízení) :

části B.l.3.l) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram' a.s. ($8 odst. 1 písm.

c) zákona č. 254l200lsb.)' a) Vypouštění předčištěných odpadních vod' a)II

Monitoring takto:

ruší text v odrážce l) ve druhé větě: ,,bodové...

a)II
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části B.l.3.l) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram' a.s. ($8 odst. l písm.

c) zákona č. 2541200lSb.)' c) vypouštěné předčištěné odpadní vody 
" 

Čov crn

ló0 do obecnického potoka, Monitoring takto:

r.uší text v odráŽce l ) ve drulré větě: ,,bodové...

části B.l.3.l) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram, a.s' ($8 odst. l písm.

c) zákona č. 254l200tsb.)' d) Vypouštění ch|adících vod do povrchových (potok

Litavka' ř.km 40,0 ČHP l.l l.04.003), takto:

za tabulku zneěišťujících látek a j ej ich. ukazatelů se vkládá text: ,'chladící vody jsou

vypouštěny pouze v případě, Že jsou v provozu kátké bubnové pece (Divize

Recyklace). Jejich provoz je nepravidelný, závisí na mnoŽství vstupních surovin.

Přijejich dostatkuje provoz spuŠtěn a je zpravidla několika denní aŽ několika týdenní...

části B.1.3.1) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram, a.s' ($8 odst. l písm.

c) zákona č. 2541200lsb.)' d) vypouštění chladících vod do povrchových (potok

Litavka, ř.km 40,0 ČHP l-l l-04-003)' Monitoring takto:

ruší text první odrážky:.. Za dobu trvalého provozu budou odebírány kontrolní vzorky

vod na výtoku do povlchových vod, Ix měsíčně v intervalu přibliŽně 30 dní' Vzorky

br'rdou bodové slévané 24 hodinové... a nahrazuje se textem:.. Za provozu zařízeni

(krátké bubnové pece) budou odebírány kontrolní vzoÍky Vod na výtoku

do povrchových vod vŽdy po zahájení jejího provozu, minimálně však lx měsíčně

v intervalu přibližně 30 dní při provozu zaÍízení. Yzorky budou slévané 24hodinové.

části B.l.3.2.) Odběr podzemní a povrchové vody' odběr podzemní vody

($ 8 odst. 1 písm. b) zákona č.2541200| Sb.)' Podmínky odběru vody takto:

ruší se odráŽka č. 3) ,,provádět měření jakosti odebrané vody dle Vyh|ášky

č.20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření mnoŽství ajakosti vody..

v části B.l.4') HIuk' Monitoring takto:

Vkládá se odr.rížka 5): ''Provozovatel do 3 rrrěsíců od uvedení nového systérnu výměrry

vzduchu v hale Rafinace do provozu provede měření hIadin akustického tlaku A.

části D) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní

prostředí a rizik s nimi spojených' omezení vzniku odpadů a nakládání s nimi

takto:

ruší se podrnínka č. l) ,,Trvale vynžíva| zpÍacoyánÍ akurnulátorových kyselin

k neutra|izaci v zařízení THloPAo..'

části E) Souhrnné podmínky takto:

rrrší se podrrrínka č.8) ',Provozovatel provede rekolaudaci dešťové kanalizace

na kanalizaci jednotnou do l foku od nab}'tí plávní moci tolroto rozhodnutí...

10.

I  l .

13.

14.

15.
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ostatní části roáodnutí zůstávaj í beze změny '

Tímto rozhodnutím se ruší:

l. Přílohač.9 rozhodnutí ě.i.: l43934/2008/KUsK oŽPlRath ze dne |o '4.2009

Tímto rozhodnutím se podle $ l3 odst. ó zákona o integrované prevenci povoluje vydání

souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění

provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňoyání

důs|edků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, (dá|e jen

''provozní řád..):

Provozní řád velkélro zdroje znečišťování, Divize Recyklace, Šachtová pec VARTA, Krátké

bubnové pece, Rafinace olova.. sdatem srpen 20ll' uvedený provozní řád je nedílnou

pří|ohou č. l tohoto rozhodnutí

odůvodnění

Krajský úřad obdrŽel dne z|.6.20|| žádost spoleěnosti Kovohutě Příbram nástupnická,

a.s., se sídlem Příbram Iv č.p.530, PSč 2ól 8l o vydání 7' změny integrovaného povolení

podle ustanovení $ l9a zríkona o integÍované prevenci k provozování zaÍízení ,ZaÍízení
na tavení, vč. sIévání slitin neže|ezných kovů včetně přetavovaných produktů (raíinace,

výroba od|itků apod.)' o kapacitě tavení větší než 4 t denně - výrobní přostory a s nimi

související technické a pomocné prostory, kterým je provozovná na adrese Příbram VI'

č.p. 530, PsČ 26| 81,,. Zařízeníje uvedeného v příloze č. l zákona o integrované prevenci

v kategorii 2.5 b a je provozováno podle vydaného integrovaného povolení

čj.: 5955l4720212004loŽP ze dne |4'4.2004 ve znění pozdějších zrrrěn.

Předmětem Žádosti o 7. změnl| integrovaného povolení je úprava výrrrěny vzduchu v lrale

Rafinace a změna integrovaného povoIení na základě doporueení ČtŽP'

Zádost by|a krajským úřadem posouzena s tím, že v souladu s $ 2 písm. j) zákona

sezna|, Že se jedná o podstatnou změnu v provozu zaiizení.

Vzhledem k tomu, Že Žádost nesplňovala všecbny náleŽitosti určené právními předpisy,

kajský úřad řízení přeruŠil dopisem čj.: l30950/20l I/KUSK ze dne 29.6'20|| a vyzvaI

Žadatele k doplnění žádosti. Pro doplnění Žádosti byla, po projednání s Žadatelem, stanovena

lhůta dvou měsíců.

Provozovatel Žádost dne l9'8.20l l doplnil a krajský úřad mohl v řízerrí pokračovat.

Krajský úřad shledal Žádost úplnou a ve smyslu $ 44 odst. l zákóna spr.ávní řád ozrránlil

účastníkům řízení a příslušným správním úřadům že bylo dne 2|.6.20I| zahájeno řizení o 7 '

změně integrovaného povolení. Zárovei je vyzva|, aby se do 30 dnů ode dne doručení

oznámení ke změně wiádřili.
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Dále byla požádána CENIA, česká informační agentura životního prostředí (dál€ jen

CENIA) o zpracováltí odborného vyjádření k celé Žádosti v rámci podpory Výkonu státní

správy podle $ 5 zákona o integrované prevenci.

Krajskému úřadu byla dorrrčena vyjádření a stanoviska úěastníků řízení a přísluŠných

správriíclr úřadů:

Středočeský kaj, Ceské inspekce životního plostředí, oblastní inspektorát Praha a

Městský úřad Příbrarr-r _ odbor Životního prostředí, Město Příbrarn, Krajská hygienická stanice

Středočeského kraje, úzenrní pracoviště Příbrarn, Povodí Vltavy, státní podnik'

Vyjádření Středočeského kl.aje, Městského úřadu Příbram, Krajské hygienické stanice

Středoěeského kraje, územního pracoviště Příbram, Města Příbrarn' České inspekce ŽivotnÍho

prostředí, oblastního inspektorátu Praha byla bez připomínek.

Připomínka Povodí Vltavy, státního podniku týkající se tohoto řízení byla akceptována.

CENIA ve svérn vyjádření minro jiné uvádí, že na základě posouzení Žádosti a zaslané

dokumentace doporučuje vydat rozhodnutí o změně integrovaného povolení' Krajský úřad

doporučení CENIA zohledriil, u novélro spalovací střednílro zdroje znečišt'ování ovzduší

stanovil rozsah autorizovaného měření v souladu s platnou legislativou na ochranu ovzduší.

Krajský úřad vyhověl provozovateli a zrušil podmínku ě. 1) v části D) omezení vzniku

odpadťr a nakládání s nimi a podmínku č. 8) v ěásti E) Souhrnné podrlínky' Podmínky jsou

zlušeny na základě písernného vyjádření provozovatele, Že technologie neutralizační stanice

PAQUES' [a jejíŽ činnost byly podnlínky vázány neby|a uvedena do provozu a ani se s

jejím uvedením do provozu neuvaŽuje' V případě, že by provozovatel do budoucna uvaŽoval

s provozem neutralizační linky, musí před jejín uvedením do provozu provést rekolaudaci

dešťové kana|izace na kanalizaci jednotnou. Podmínku ě. 2) v části D) omezení vzniku

odpadů a nakládání s nimi a podrnínku krajský úřad ponechal v platnosti jedná se o podmínku

p|o Stále provozované zařízení.

Krajský úřad dá|e posoudil navrhovaný systém výměny vzduchu v hale Rafinace.

Po provedení autorizovaného měření na výduchu č. ll7 provozovatel zašle protokol

na kr.ajský úřad' V případě' že auÍorizoyané rněření prokáŽe, Že nejsou plněny stanovené

emisní limity krajský úřad Vyzve provozovatele k podání Žádosti o změnu integrovaného

povolení a to o doplnění filtračního zařízení v souladu s projektovou dokunrentacÍ

předloženou k žádosti o 7. Změnu integrovaného povolení.

Na základě předložených rnateriálů, uvedených skutečností a po prostudování případu

krajský úřad konstatuje, Že plánovaná změna vyhovuje poŽadavkům a předpisům platné

legislativy, a pr.oto bylo r.ozhodnuto tak, jakje uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve snyslu zákorta č' 634/2004 Sb., o správních poplatcích . po|oŽky

9ó písrn. b) sazebníku, ve výši l0000 Kč byl uhrazen bezhotovostnful převodem na účet

Kr.ajského úřadu č. 4440009090/6000'

Poučení o odvolání:
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Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízeď podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení

odvolání k Ministerstvu ávotního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu

Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je roáodnutí napadáno a dále

namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost roáodnutí. Lhůta pro podání odvolání

se počítá ode dne následujícího po dni doruěení.

Dokument, kteý byl dodán do datové schránky' je doručen okamŽikem, kdy se

do datové schÍánky přihlfuí oprávněná osob4 nejpozději však l0' den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počít.í ode dne

následujícího po doručení, nejpozději však po uplynuť l0. dne, kdy byl nedoručený a

uloŽený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvo|ání má podle $ 85 odst. l spravního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Ing .  Vě ra  Vacková
odbomý referent

na úseku životního prostředí

Pří|ohy:

Příloha č' l Provozní řád velkého zdroje zneěišťovtáni, Divize Recyklace, Šachtová

VARTA' KÍítké bubnové pece, Rafinace olova.. s datem srpen 201 l

Rozdě|ovník :

účastník řízení d|e $ 27 odst l správního řádu

Kovohutě Příbram niístupnickiá' a.s., Příbram IV č.p.530, PsČ 26l 8l

úěastníci řízení d|e $ 27 odst.3 správního řádu

Středočeslcý kraj' Zborovská l l ' t 50 2l Praha 5

Povodí Vltavy' státní podnik, ávod Berounky, Denisovo nábřeží 14'304 20 Plzen

Město Příbram' T)tšova 108' 26l l9 Příbram I

Na vědomí (po nabytí právní moci):
. MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 l0 Praha l0
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V Praze dne:

Číslo;ednací:

Spisová značka:

oprávněná

úřední osoba:

6.3.2015
|27 299 lz}1 4/KUSK oŽP Nk
sz r2't 299 t20 14/KUSK/1 s

Ing. Věra Vacková tel. linka 855

Dle rozdělovníku

Ro zhodnu t í

Krajský úřad Středoěeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen

krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle $ 29 odst. 1 zákona

č. 12912000 Sb', o krajích (krajské zřízení) a $ 33 písm. a) zákona ě. 76 /2002 Sb.,

o integrované prevenci a omezování zneěištění, o integrovaném registru znečišťování a

o změně někteqých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o integrované

prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č,. 50012004 Sb., správní řád, ve zněni

pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s $ 46 odst. 4 zikona o integrované

prevenci

vydává

9. změnu integrovaného povolení čj.: 5955/47202l2004toŽP ze dne |4'4'2004

změněného rozhodnutím č.j. : t47 48l t30266l2004t oŽP ze dne 2o.Io'2}o4,

rozhodnutím čj.: 15829/54832l2005loŽP[Ir ze dne 2l '4.2006,

rozhodnutím č.j.: 20969l2007/KUsK oZPl.Ir ze dne 26'2.2007,

rozhodnutím čj.: |23866l2007/KUsK oŽpnr ze dne 30.1|.2Oo7,

rozhodnutím čj.: 168851/2008/KUSK oŽpnatn ze dne Io.4'2o0g,

rozhodnutí č.j.z 127 7 56/2010/KUSK oŽp tvu ze dne 23.9.20IO a

rozhodnutí č'.j.: |24887/201 I/KUSK oŽr ruu ze dne 1 8. l 0.20 l 1

rozhodnutí čj.: 095150/2013/KUSK oŽPNkze dne2.1.2014 a

rozhodnutí č.j.z 1387 7 7/2014/KUSK oŽp tvu ze dne 1 4.|0.20 |4

(dále integrované povolení) podle $ l9a zákona o integrované prevenci

provozovate|izařízení: Kovohutě Příbram nástupniclc| l.S.r se sídlem Příbram fV

č.p.530,Psč 261 81,Ič 271|8I00

k provozu zaÍízení: Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně

přetavovaných produktů (raÍinace, ýroba 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 26| 81

Zborovská ll l50 2l Praha 5 tel.: 257 280855 vackovav@,kr-s'cz www.kr-stredocesky.cz



1.

strana 2 I 9

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2.5. b) Zpracování

neže|ezných kovů . tavení, věetně slévání slitin, neželezných kovů, věetně přetavovaných

produktů a provoz sléváren neže|ezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a

kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů.

VÝroková část integrovaného povoleni. v platném znění se mění a doplňuie takto:

V tabulce Identifikačni údaje provozovatele se text mění a doplňuje takto:

V tabulce se ruší text druhého s|oupce řádku čtvrtého a nahrazuje se textem:

,,2'5' Zpracov áni neže|ezných kovů

a) ýroba surových neže|ezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin

metalurgickými' chemickými nebo elektrolytickými postupy,

b) tavení, věetně slévání slitin' neželezných kovů, věetně přetavovaných produktů a

provoz sléváren neže\ezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a

kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů...

V tabulce Popis provozovaných technologií se text mění a doplňuje takto:

Ve čtvrtém řádku a třetím sloupci se do věty první za závorku vkládá text: ,'KBP l a

KBP BJ.., dále se ruší věta druhé a nahrazuje se textem: ,'obě pece jsou lybaveny

dohořívacími komorami pro dopálení zbýků Co a VoC...A ruší se text věý poslední:

,,odprašovány na dvou pýlových filtrech, u pece KPB pýlovým filtrem typ HAPEKo,

Polsko... A nahrazuje se větou: ,'obě pece jsou napojeny na cyklón a pýlor,"ý filtr

Dantherm-Nederman,"

Text třetího sloupce ve ětvrtém řádku nyní zní:

,,Kfátké bubnové pece

(2 ks) KBPI a KBP BJ - tavící rotační pece na zpracováni veškeých ú|etů

zachycených na filtrech, stírek a dalších odpadů s obsahem Pb.

obě pece jsou vybaveny dohořívacími komorami pro dopálení zbytků Co a VoC'

Technologické i netechnologické plyny, d. z míst kolem odpichu pecí a dávkování do

pece, jsou odprašovány' obě pece jsou napojeny na cyklón a pýloqý filtr Dantherm-

Nederman.,,

V tabulce Popis provozovaných technologií se text mění a doplňuje takto:

Ve třetím sloupci devátém řádku se na konec doplňuje text.. ,,ZaÍizení prášková a

pastová pájka PPP pro výrobu jemnozrnných a pastoých pájek je rybavena

odluěovacím cyklónem a filtraěním zaÍízenim - kapacita zaÍizení max. 500 kg za rok...

Text třetího sloupce v devátém řádku nyní zní:

..Továrna na olověné zboží

t

I

I

3.
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vstupní surovinou je měkké nebo ťvrdé olovo, které se přetavuje ve dvou 5t kotlích a

odlévá do kokily, hmotnost jednoho bloku je 4750kg, zPb bloku se vyrábí olověný

plech.

ZaÍízení prášková a pastová pájka PPP pro ýrobu jemnozrnných a pastových pájek je

vybavena odlučovacím cyklónem a filtraěním zařízenim - kapacita zařizení max.

500 ks zarok."

V tabulce Popis provozovaných technologií se text mění a doplňuje takto:

Ve třetím sloupci dvanáctého řádku se na konec doplňuje text: ,,Kotlíkl,5 t je určen na

výrobu čepů pro speciálně tvarované profilované s|itiny. Provoz zaÍizení max' l x

měsíěně, v průměru je v provozu 70 hodin zarok..,

Texttřetího sloupce ve dvanáctém řádku nynizni:

,,Výroba drobných olověných qýrobků

výroba závaži, plomb, střeliva (Diabolo master a boxer)

lisování zdrátu z měkkého i wrdého olova

výroba probíhá na zaÍizení Continuus

Kotlíkl,5 t je určen na výrobu ěepů pro speciálně tvarované proťrlované slitiny. Provoz

zaÍizení max. 1 x měsíčně, v průměru je v provozu 70 hodin zarok.,,

V tabulce Popis provozovaných technologií se text mění a dop|ňuje takto:

Ve třetím sloupci čtrnáctého řádku se na konec doplňuje text: ,,Zpracovávají se

především odpady z elektrotechnického průmyslu a zdravotnictví s obsahem drahých

kovů, převážně nabázi plastů...

Text třetího sloupce ve ětrnáctém řádku nyní zní:

,,Ha|a drahých kovů

homogenizaění linka, kelímkové pícky

linka sestává ze dvou stupňů drcení, magnetického separátoru, vzorkovacího a

odprašovacího zatízení, kompresoru a pásových dopravníků. Mechanicky se

zpracovávají se především odpady z elektrotechnického průmyslu a zdravotnictví

s obsahem drahých kovů, převáŽné na bázi plastů. V kelímkových píckách probíhá

tavení vzorků odpadů a odpadů s vysokým podílem drahých kovů...

V tabulce Popis provozovaných technologií se text mění a dop|ňuje takto:

Ve třetím sloupci patnáctého řádku se v nadpisu doplňuje text: ,,Anglická pec a rafinaění

pec DDK..a na konec doplňuje text: ,,Rafinaění pec DDK je vybavena v'ýsuvnou nístějí.

Dále je vybavena odtahem procesních spalin i odsáváním a ěištěním netechnologických

emisí z mimopecního prostoru dvojicí ťrltrů rady FVJ 200, dohořívací komorou a

3.

6.
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cyklónem, včetně zaÍazení injektáže alkalického sorbentu ěi jeho směsi s aktivním uhlím

pro eliminaci zbytkových emisí perzistentních organických látek a VoC...

Text třetího sloupce ve patrráctém řádku nyní zní:

,,Anglické pece (Anglická pec a rafinační pec DDK)

sháněcí, jemná sháněcí, rafinaění, destilační

destilace obohacené Pb Ag pěny v grafitové retortě a tavení

celková kapacita cca max. 20 000 kg Ag anod/rok

Rafinaění pec DDK je vybavena výsuvnou nístějí. Dále je vybavena odtahem

procesních spalin i odsáváním a čištěním netechnologických emisí z mimopecního

prostoru dvojicí filtrů rady FVJ 200, dohořívací komorou a cyklónem, včetně zaÍazení

injektáŽe alka|ického sorbentu či jeho směsi s aktivním uhlím pro eliminaci zbytkolych

emisí perzistentních organických látek a voc'..

7. V části B.1.1.) Ovzduší se text mění a dop|ňuje takto:

Ruší se text celého bodu a nahrazuje se tímto textem:

,,B.1.1.1. Šachtová pec - zdroj č. 101, kapacita zaÍízení 150 t olova za den, spaliny prochází

dohořívací komorou a třemi paralelními pý|ovými tkaninoými filtry a odchází
kouřovodem do hlavního komína wsokého 160 m.

Yúažné podmínky A - koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách

v suchém odpadním plynu.

YztaŽné podmínky B - koncentrace příslušné látky při normálních stavoých podmínkách

ve vlhkém odpadním plynu.

\

-

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Emisní limit

(mg/m3)
Monitoring

Šachtová pec

VARTA zdroj

101

c.

TZL t0

l x ročně, ne dříve

jak 6 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínky A

TOC z0
cl- 10

Soz 800

NO* 500

co 200

Pb 5

Be+Tl+Cd+Hs 0,2 I x za3 roky, ne

dříve jak l8 měsíců

od posledního

měření; vztažné

podmínky B

As+Co+Ni+Se*Te*Cr 2
Pb+Sn+Mn+Cu+V+Zn 5

PCDD/PCDF 0,1 (nglm3)

PCB 0,2
PAH 0,2
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B.1.1.2. Krátké bubnové pece (pec KBP 1 a pec KBP Bo - zdroj č. 102, obě pece jsou

vybaveny dohořívacími komorami pro dopálení zbýků Co a těkaqých organic\ých
látek.

Technologické i netechnologické plyny, tj. zmíst kolem odpichu pecí a dávkování
do pece, procházi filtry. obě pece jsou vybaveny cyklonem pevných ěástic a
pýlovým filtrem Dantherm-Nederman. Spaliny z obou pecí jsou vypouštěny do
ovzduší komínem o ýšce 32 m'

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Emisní limit

(mg/m3)
Monitoring

Krátké bubnové

pece zdroj č.l02

TZL l 0

l x ročně, ne dříve

jak 6 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínky A

TOC z0
CI 10

SOz 500

NO* 200
CO 200

Pb 5

Be+Tl+Cd+Hs 0,2 I xza3 roky, ne

dříve jak 18 měsíců

od posledního

měření; vztažné

podmínky B

As+Co+Ni+Se*Te*Cr 2
Pb+51a14n+Cu+V+Zn 5

PCDD/PCDF 0,1 (ným3)

PCB 0,2
PAH 0,2

YztaŽné podmínky A - koncentrace příslušné látky při normálních stavoých podmínkách

v suchém odpadním plynu'

Yrtažné podmínky B _ koncentrace příslušné látky při normálních stavoých podmínkách
a ve vlhkém odpadním plynu'

Pec I(BP BJ:

1. Do 3 měsíců od uvedenizdroje do provozu bude provedeno autorizované měření emisí u

stanovených zneěišťujících látek' Provozovatel zašle kajskému úřadu protokol

z autorizovaného měření do 14 dnů od ieho obdržení.

B.1.1.3. Rafinace olova - zdroj č. 103, jedná se o 13 rafinaěních kotlů (dva o objemu l50 t

olova, 11 o objeml |20 t olova), kotle jsou vyhřívány pomocí hořáků spalujících

zemní plyn.



Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit
(ms/m3)

Monitoring

Rafinace olova

zdroj č. 103

TZL t0
l x 3 roky, ne dříve

jak 18 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínky APb 5
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l) Technologická vzdušina _ odsávání od hladiny roz:tavených kovů

Yztažné podmínky A - koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách

v suchém odpadním plynu'

2) Hořálcy o výkonu 2 x 800 kW. 1 x 900 kW. l x 1200 kW a 1 x 1260 kW (2 x 630

kw)

' Pokud nelze této hodnoý z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků'

platí specifický emisí |imit 200 mď',.

Yztažné podmínky A - koncentrace příslušné látky při normálních stavoqých podmínkách

v suchém odpadním p|ynu.

B.1.1.4. Anglická sháněcí pec - zdroj č. 104, pec je vybavena dvěma hořáky o ce|kovém

jmenovitém ýkonu 800 kW spalovaným palivem je zemní plyn. Spaliny jsou

svedeny do cyklónu a odtud do komorového kapsového filtru. Výduch je umístěn

ve výšce 7 m nad terénem.

vztaŽné podmínky A _ koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách

v suchém odpadním plynu.

\

\

Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit

(mg/m3)

Monitoring

Rafinace olova -

ohřev

zdroj č.004

NO* 200 (do 3r.12,2019)

100 (od I.I.z}Zql

1 x 3 roky, ne dříve

jak l8 měsíců od

posledního měření;

vztaŽné podmínky A

CO 100(do 31.r2.2019)

50 (od 1.1.2020)

Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit

(mg/m3)

Monitoring

Anglická sháněci

pec

zdroj č. 104

TZL 10

1 x 3 roky, ne dříve

jak 18 měsíců od

posledního měření;

vrtažné podmínky APb 5
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B.1.1.5. Toz _ zdroj č. 105, jedná se o soubor zařizeni v hale ToZ (továma na olověné
zboŽi):

l) Spaliny z ohřevů (jsou svedeny do zděných komínů):
. dva litinové kot|e o užitečném obsahu cca 5000 kg Pb o celkovém vÝkonu

250 kW, palivo zemní plyn
o tavící kotle č. I a 2, obsah 4000 kg Pb, zařízeni na qýrobu trubek, ýčí,

drátu airofilů o celkovém výkonu 250 kw, palivo zemní plyn
o kotlílcy u lisů ě. I a 2, kapacita 500 kg Pb, o celkovém ýkonu 48 kW,

palivo zemní plyn
o tavící celolitinoý kotlík lisu ě. 1, kapacita 1000 kg Pb, ýkon 80 kW,

palivo zemní plyn
o ocelolitinový tavící kotlík č. 3, kapacita 500 kg Pb, výkon 48 kw, pa|ivo

zemní plyn
o kotel na lití desek, kapacita 1500 kg Pb, výkon 80 kW, palivo zemní plyn
o olověná vlna, kotel o obsahu 4000 kg Pb, qýkon 245 kw, palivo zemní plyn

Technické podmínky provozu :
o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování

ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
o Četnost preventivních kontrol a revízí bude v souladu s pokyny qýrobce

zařizení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina _ odsávání od hladiny roaavených kovů

vztažné podmínky A _ koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách

v suchém odpadním plynu'

B.1.l.6. Rafinační pec - zdroj č. 120, rafinační pec je upravena na zaÍízení, které slouží

zároveřtjako rafinační i anglická pec. Zařizenije vybaveno qýměnnou nístějí na

vysouvacím podvozku. Pec je doplněna dopalovací komorou je vybavena

cyklonem a pýlovými filtry FVJ 200' Výduch je umístěn ve výšce 7 m nad

terénem'

-)

Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit
(mďm3)

Monitoring

TOZ

zdroj č. 105

TZL t0
1 x 3 roky, ne dříve

jak l8 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínky APb 5



Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit
(mg/m3)

Monitoring

Rafinační pec

zdroj č. 120

TZL t0

l x roěně, ne dříve

jak 6 měsíců od

posledního měření;

vztaŽné podmínky A

TOC 40

cl- l 0

NO* 200

CO 200
Pb 5
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Yztažné podmínky A - koncentrace příslušné látky při normálních stavov'ých podmínkách

v suchém odpadním plynu.

1. Do 3 měsíců od uvedenizdroje do provozu bude provedeno autorizované měření emisí u

stanovených znečišťuj ících látek

2. Do 3 měsíců od uvedení zdroje do provozu bude provedeno jednorázové autorizované

měření emisních koncentrací perzistentních organických látek (PCDD/PCDF, PCB a

PAH) a skupin těžhých kovů (Be+Tl+Cd+Hg, As+Co+Ni+Se+Te+Cr,

Pb+Sn+Mn+Cu+V*Zn. vúažné podmínky B (koncentrace příslušné látky ve v|hkém

plynu při normá|ních stavových podmínkách). Měření bude provedeno při plném ví'konu

zaÍízení a dále bude uveden podí| plastů ve vsázce. Provozovatel zašle krajskému úřadu

protokol zautorizovaného měření do 14 dnů od jeho obdrŽení' Na zák|adě výsledků

autorizovaného měření kajský úřad posoudí zda u těchto zneěišťujících látek bude

prováděno autorizované měření nebo bude upuštěno od měření.

B.1.1.7. Prášková a pastová pájka - zdroj č. l23, zaÍízeni pracuje na principu

desintegrace kovové taveniny na kovové částice o velikosti 10 _ 400 mikrometrů

proudem stlaěeného vzduchu. ZaÍízeni je vybaveno cyklónovým odlučovačem a

nás|edně jemným prachoým fi|trem. Roční produkce je cca 500 kg pájky, provozní

hodiny cca70 hodin za rok.

Technické podmínhv provozu:

o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování

ovzduší v sou|adu s pokyny ýrobce zaÍizeni a platnou legislativou

o Četnost preventivních kontrol a revizi bude v souladu s pokyny výrobce

zařízení a platnou legislativou

8.1.1.8. LK a výroba pájek - ASMIT + písmovina - zdroj č. |07, hala LK (loŽiskové

kovy), qýroba kompozic nabázi olova, přetavba recyklovaných materiálů.

l) hořáky o {Íkonu 120 kW. 270 kW. 80 kW a ohřev ocelového potrubí hořáky o

celkovém výkonu cca 24 kW' palivo zemni plyn. Spaliny jsou svedeny do komína

\
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Technické podmínky provozu:

o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování

ovzduší v souladu s pokyny výrobce zaÍizení a platnou legislativou

o Četnost preventivních kontrol a revizi bude v souladu s pokyny výrobce

zařizení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina _ odsávání od hladiny roztavených kovů

YztaŽné podmínky A _ koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách

v suchém odpadním plynu.

B.1.1.9. LK a výroba pájek - STANIT + 15 t kote| - zdroj č. 108, hala LK (ložiskové

ko.,y), výroba kompozic nabázi cínu, qýroba blokové pájky, předslitin, přetavba

recyklovaných materiálů.

1) hořáky o výkonu 80 kW.2 x 300 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do

komína'

Technické podmínky provozu:

o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování

ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařizení a platnou legislativou

o Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny qýrobce

zaÍizení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina _ odsávání od hladiny roáavených kovů

Yztažné podmínky A - koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách

v suchém odpadním plynu.

)

Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit

(-ď-.)
Monitoring

ASMIT * písmovina

zdroj č. 107

TZL l 0

i x 3 roky, ne dříve

jak l8 měsíců od

posIedního měření;

vztažné podmínky APb 5

Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit

(mg/m3)
Monitoring

STANIT + 15 t

kotel

zdroj č. 108

TZL 10

1 x 3 roky, ne dříve

jak l8 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínky APb 5
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8.1.1.10. LK a výroba pájek - Ruční lití - zdroj č. 109, hala LK (ložiskové kovy), ýroba \
tyčo\.ých pájek ručním litím. \

1) hořáky o Úkonu 3 x 80 kW. l0 kW. palivo zemni plyn. Spaliny jsou svedeny do

komína.

Technické podmínky provozu:

o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování

ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařizeni a platnou legislativou
o Četnost preventivních kontrol a revizi bude v souladu s pokyny výrobce

zařizení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina _ odsávání od hladiny roŽavených kovů

Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit
(mg/m3)

Monitoring

Ruční lití

zdroj č. 109

TZL 10

l x 3 roky, ne dříve

jak 18 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínky APb 5

Yztažné podmínky A - koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách

v suchém odpadním plynu.

8.1.1.11. Dov - malý kotel - zdroj č. l10' hala DoV (drobné olověné vyrobky),

ocelolitinoý kotel o obsahu l500 kg se spodní vypustí.

1) hořáky o v'ýkonu 170 kW a 12 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do

komína'

Technické podmínky provozu:

o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování

ovzduší v souladu s pokyny výrobce zaÍízeni a platnou legislativou

o Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce

zaÍizeni a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina - odsávání od hladiny roztavených kovů

\

{

Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit

(mg/m3)

Monitoring

Dov - malý kotel

zdroj č. 110

TZL 10
1 x 3 roky' ne dříve

jak 18 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínky APb 5
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B.1.1.12. LK a výroba pájek - Linka 1 - zdroj č. 111

1) hořák o r.ýkonu 88 kW, palivo zemniplyn. Spaliny jsou svedeny do komína.
Technické podmínky provozu:

o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování
ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařizeni a platnou legislativou

o Četnost preventivních kontrol a revizi bude v souladu s pokyny ýrobce
zaÍizení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina _ odsávání od hladinv roztavených kovů

Ynažné podmínky A _ koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu'

B.1.1.13. LK a výroba pájek- Linka 2 - zdroj č. |t2

1) hořáky o výkonu 88 kW.43 kW a 35 kW, palivo zemníplyn. Spaliny jsou svedeny
do komína.

Technické podmínky provozu:

o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování
ovzduší v souladu s pokyny ýrobce zaÍízeni a platnou legislativou

o Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce
zařízeni a platnou legislatrvou

2) Technologická vzdušina _ odsávání od hladiny roztavených kovů

Yztažné podmínky A _ koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.

)

Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní |imit

(mg/m3)

Monitoring

Pájkárna - linka 1

zdroj č. 111
TZL 10

1 x 3 roky, ne dříve

jak 18 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínky APb 5

Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit

(-g/mt)

Monitoring

Pájkárna - linka 2
zdroj č. |l2

TZL 10
l x 3 roky, ne dříve

jak 18 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínky APb 5
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B.l.1.14. Dov _ Výroba plomb . zdroj č. 113, hala DoV (drobné olověné ýrobky)' zdroj
tvoří dva poloautomatické licí stroje:

o Poloautomatic\ý licí stroj na Pb plomby, kotlík o obsahu cca 250 kg,
hořák o ýkonu 48 kw, palivo zemní plyn

o Poloautomatický licí stroj na lití Narovek TH _ matp-90, kotlíky o obsahu
cca250 kg, hořák o ýkonu 48 kw, palivo zemní plyn

1) Hořak.v o v:Íkonu 2 x 48 kW

Technické podmínky provozu:
o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování

ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
o Četnost preventivních kontrol a revizi bude v souladu s pokyny r.'ýrobce

zaÍízeni a platnou legislativou s.

2) Technologická vzdušina - odsávání od hladiny roztavených kovů

Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit
(mďm,)

Monitoring

Dov-výroba
plomb

zdroj č. 113

TZL 10
1 x 3 roky, ne dříve
jak 18 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínky APb 5

vztažné podmínky A _ koncentrace příslušné látky při normálních stavoých podmínkách
v suchém odpadním plynu.

E
8.1.1.15. Dov - Lis LHP 250 - zdroj ě. |14, hala DoV (drobné olověné ýrobky), zdroj

tvoří lisovaci zařízení na výrobu olověných ěepů s kapacitou kotle 4 000 kg olova
o ohřev je prováděn pomocí hořáku o ýkonu 245 kw s vestavěným

ventilátorem spalovacího vzduchu a hořáku o ýkonu 200 kw k ohřevu
nádržkv |icího zaÍizeni

Technické podmínlcy provozu:
o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování

ovzduší v souladu s pokyny výrobce zaÍizení a platnou legislativou
o Četnost preventivních kontrol a revizi bude v souladu s pokyny ýrobce

zařizeni a platnou legislativou



Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit

(mg/m3)

Monitoring

DOV- Lis LHP 250

zdroj č. 114

TZL 10

1 x 3 roky, ne dříve

jak l8 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínky APb 5
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2) Technologická vzdušina _ odsávání od hladiny roztavených kovů

YztaŽné podmínky A _ koncentrace příslušné látky při normá|ních stavorných podmínkách

v suchém odpadním p|ynu'

B.1.1.16. Linka OEEZ - zdroj č. 115, skutečná kapacita zařizení nazpracování elektrichých

a elektronických zaÍízení je 2 t/hod., zaŤizeni je vybaveno odluěovacím zařizenim

pro zách5,t,TZL

Technické podmínky provozu:

o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování ovzduší

v souladu s pokyny výrobce zaÍízeni a platnou legislativou

o Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce

zaÍizení a platnou legislativou

Yzlažné podmínky A _ koncentrace příslušné látky při normálních stavoých podmínkách

v suchém odpadním plynu.

B.1.1.l7. Homogenizační |inka DK - zdroj č. 116, skutečná kapacita zařízeni je 3 t

amortizaěních odpadů denně, zaÍízeni je vybaveno odlučovacím zaÍizením pro

zách>,t.TZL,

Technické podmínky provozu:

o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování ovzduší

v souladu s pokyny výrobce zařizení a platnou legislativou

o Četnost preventivních kontrol a revizi bude v souladu s pokyny výrobce

zaÍízeni a p|atnou legislativou

Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit

(-ď..)

Monitoring

Linka OEEZ -

zdroj č. 115

TZL 50

1 x 3 roky, ne dříve

jak l8 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínky A
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Yztažné podmínky A _ koncentrace příslušné látky při normálních stavoých podmínkách

v suchém odpadním plynu.

B.1.1.18. Kelímkové pícky DK - zdroj č'.I22,2 x plynová kelímková pícka a l x elektrická

pec víková. Pícky jsou určeny pro tavení kovů na bázi Cu (bronzy, mosazi),

drahých kovů a jejich slitin při teplotě l200 0C'

Technické podmínhv provozu :

o Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování ovzduší

v souladu s pokyny qýrobce zařizení a platnou legislativou
o Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny ýrobce

zaÍizeni a platnou legislativou

B.1.1.19. čov axrIBENT sD 10 - zdroj č. l2|, kapacita čistírny odpadních vod je 200

m'lden.

Technická podmínka provozu:

Pro tento vyjmenovaný zdroj zneěišťování ovzduší jsou za úěelem sníŽení emisí

znečišťujících látek obtěžujících zápachem stanoveny t;rto technické podmínky

provozu:

o objekt bude uzavřen

. JímkY budou zakrytovány

o Budou pravidelně odstraňovány usazeniny ze sedimentační nádrže z předčištění

odpadních vod

o Bude dodržována technologickákázeřt

V případě, že provozovatel nemůže z důvodu dlouhodobé odstávky zaÍízeni (zaÍízení mimo
provoz, porucha zaÍizení, rekonstrukce zařizení) provést monitoring ve ýše stanoveném
intervalu, oznámi tuto skutečnost krajskému úřadu. Provozovate| oznámí kajskému úřadu
opětovné uvedení zaÍízeni do provozu nejpozději do 14 dnů od vzniku této skutečnosti.

Autorizované měření emisí zrealizuje nejpozději do 3 měsíců od opětovného uvedení zaÍizení
do provozu.

Autorizované měření emisí provozovate| dá|e zrea|izuje nejpozději do tří měsíců od vzniku
některé z následujících skutečností nebo ve lhůtě stanovené v povolení provozu:

a) Po prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu

b) Po každé změně paliva, suroviny, která by mohla vést ke změně emisí

I

I

i

Emisní zdroj Látka nebo

ukazatel

Emisní limit
(mg/m3)

Monitoring

Homogenizační linka

DK - zdroj č. 116

TZL 50

l x 3 roky, ne dříve

jak l8 měsíců od

posledního měření;

vztažné podmínkv A



10.

11 .

12.

strana 1.5 I 19

c) Po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, ktery by mohl

vést ke změně emisí

Zda došlo k naplnění podmínek uvedených v bodech b) a c), bude vždy předem projednáno

s krajským úřadem.

Za altorizované měření emisí se považuje pouze takové měření, kterému předchází jeho

oznámení ČtŽp uoincné' provozovatelem nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto

měření' Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného měření z předem

předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost provozovatel inspekci oznámit nejméně 1

pracovní den před původně plánovaným termínem...

9. V části B.1.2.) Schválení Souboru TPP a Too se text mění takto:

Bod B.l.2.) se ruší.

Tímto rozhodnutím se ruší příloha č.3 rozhodnutí ěj.: I5829l54832loŽplrr ze dne

2|.4.2006 Provozní řád ProvozniÍád zaÍízeníkvyuživání odpadu - Linka OEEZ

Tímto rozhodnutím se ruší příloha č. 13 rozhodnutí čj.: 5955l47202l2004loŽP ze

dne 14.4.2004 Provozní zaÍízeni Krátké bubnové pece

Tímto rozhodnutím se ruší příloha č.2 a 3 rozhodnutí ěj.: I23866|KUSK/2007

oŽpfir ze dne 30.I1'2007 Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší - Divize

DRAHÉ KOVY, Provozní řád zařízení Výroba DK (anglicka a rafinační pec)

Tímto rozhodnutím se ruší příloha č. 1 rozhodnutí ěj.: I24887/20I1/KUSK

oŽPlvkze dne 18.10.2011 ,,Provozní řád velkého zdroje znečišt'ování-Divize

Recyklace, Šachtová pec VARTA, Krátké bubnové pece, Rafinace olova..

Tímto rozhodnutím krajský úřad v souladu s $ 33 písm. h) zátkonz o integrované

prevenci schvaluje:

Zák|adní zprávu Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. ' vypracovanou společností

AQUATEST a.s., Geologická 4, I52 00 Praha 5, IČ 44,7 94 843 s datem květen 2014.

Zák|adni práva je nedílnou přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.

Zároveň krajshý úřad ukládá provozovateli t.lto povinnosti:

1. Provozovatel bude krajskému úřadu v rámci zprálry o plnění podmínek integrovaného

povolení všechny rozbory podzemních vod, které byly v daném kalendářním roce

provedeny ajsou relevantní vzhledem ke stanoveným indikátorům a oblastem dle tabulky

ě. 13 kapito|y 7 zák|adni zprávy.

2. Provozovatel 1 x za |0 let provede rozbory půdy - stanovení hodnot u indikátoru

v oblastech dle tabulky 12 kapitoly ,7 základni zprávy.

13.
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Krajský úřad ukládá plnění provozních řádů zdrojů znečišt'ování ovzduší v rámci

povolení provozu zařízeníz

Provozní řády zdrojů znečišťování ovzdušíjsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí:

1. Provozní řád zaÍízeni _ šachtová pec Varta (l01)' krátké bubnové pece (102), rafinace

olova (103) ze dne 18.8.2014 je pří|ohou ě. 2 tohoto rozhodnutí.

2. Provozní řád _ Anglická sháněcí pec (104), rafinaění pec (120) ze dne 6'8.2014 je

přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí.

3' Provozní Íád zařizeni _ ToZ (továrna na olověné zboži), DoV (drobné olověné

vyrobky), LK (ložiskové kovy) a výroba pájekze dne 15.8.2014 je přílohou č.4 tohoto

rozhodnutí.

4 '  P rovozní řád  _Čis tí rnaodpadníchvodAKTIBENTSD l0zedne l5 .8 .20 i4 jep ří lohou

č. 5 tohoto rozhodnutí.

ostatní ěásti rozhodnutí zůstávaj íbeze změny.

odůvodnění

Krajský úřad obdrŽel dne 28.8.2014 žádost společnosti Kovohutě Příbram nástupnická,

a.s.' Se sídlem Příbram IV č.p. 530, Psč 2618I o vydání 8. změny integrovaného povolení

podle ustanovení $ |9a zákona o integrované prevenci k provozování zařizení ,,ZaÍízení

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 2ó1 8!,,. Zařizení je uvedeného vpříloze ě. 1 zákona o integrované prevenci

v kategorii 2.5 b a je provozováno podle vydaného integrovaného povolení

čj.:5955l47202l2004loŽP ze dne 14.4.2004 ve znění pozdějších změn.

Předmětem žádosti o 9. změnu integrovaného povolení je nahrazení pece KBP 1 novou

pecí KBP BJ, rekonstrukce stávající rafinaění pece na pec s výsuvnou nístějí a Znovu 
^

zprovoznění stávajícího zaÍízeni Prášková a plastová pájka, kotlík 1,5 t (DoV). Aktua|izace

rozhodnutí v časti ovzduší na zák|adé nového zákona o ovzduší a nové provozní řády

pro provoz zaÍízení.

Žádost byla krajským úřadem posouzena s tím, že v souladu s $ 2 písm.i) zákona, Že se jedná

o podstatnou změnu v provozu zařízení' Předmětem změnyje nav'ýšení výrobní kapacity nové

pece KBP BJ, dále pak zpracováníýznamně vyššího podílu odpadů s obsahem drahých kovů

na plastoých nosiěích v rekonstruované rafinaění peci.

Vzhledem k tomu, že žádost nesplňovala všechny náležitosti urěené právními předpisy,

krajský tňad řízeni přerušil dopisem čj.: l35860/2014lKUSK ze dne I7'9.2013 a vyzva|

žadate|e k doplnění žádosti. Pro doplnění žádosti byla, po projednání s žadatelem, stanovena

lhůta osmi měsíců.

Dne 22'9.2014 krajshý úřad obdržel od provozovatele žádost o vy'jmutí projednávání

prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchoqých z tohoto Íízeni,

Krajsky úřad provozovate|i vyhověl. Provozovatel podal samostatnou žádost v této věci.
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Provozovatel Žádost dne 23,12.2014 dop|nil podáním čj': I70I66|20I4/KUSK a

krajský úřad mohl v Íizeni pokračovat. Žádost byla doplněna o lyjádření MŽP - zákon

č. 100i200l Sb', o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajshý úřad v souladu s $ 44 odst. l a$ 47 odst. l správního řádu oznámil úěastníkům

íízeni a příslušným správním úřadům, že by|o dne 28.8.2014 zahájeno Íizeni o 8. změně

integrovaného povoleni, Zároveň je vyzva|, aby se do 30 dnů ode dne doručení oznámení

ke změně vyjádřili.

Dále krajský úřadpoŽádal o vy'jádření k celé Žádostiodborně způsobi|ou osobu CENIA,

agentura životního prostřed í.

Zároveň krajský úřad zveřejnil stručné shrnutí údajtl ze žádosti na úřední desce

Středoěeského kraje a v informačním systému MŽP' Dá|e požádal Město Příbram o

zveřejnění tohoto shrnutí na své úřední desce.

Krajskému úřadu byla doruěena ry'jádření a stanoviska úěastníků Íizeni a příslušných

správních úřadů:

Středoěeshý kraj ve svém vy'jádření ěj': 027668|20|4/KUSK ze dne 2.2'20|5 neměl

k předloŽené žádosti připomínky.

Krajská hygienická stanice Středoěeského kraje, územní pracoviště Příbram ve svém

stanovisku značky KHSSC 00313120|5 ze dne 23 'I2.2014 s plánovanou změnou souhlasí.

České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha (dále 1en ČlŽry ve svém

stanovisku t:j.: Čuvt+liIPPl0701030'0o7lLslPYZ ze dne 21'1.2015 stanovisko bylo bez

připomínek.

Městský úřad Příbram,oŽP ěj': MeUPB O}789l2o|5loŽP/waze dne 19.1.20|5, stanovisko

bylo bez připomínek.

Dne 6.2.2015 krajský úřad obdržel vy'jádření CENIA čj.: 805/CENlI5 ze dne 6.2,2015,

Toto vy'jádření krajský úřad zveřejnil na úřední desce Středočeského kraje a v informačním

systému MŽP'

Provozovatel souh|asil s emisními limity navrženými CENIA a proto krajský úřad

emisní limity pro povolované zdroje stanovil v souladu s návrhy CENIA. U zdroje ě' 102 bylo

nařízeno jednorázové autorizované měření stanovených emisí do tří měsíců od uvedení

zařizení do provozu' V rámci tohoto měření bude provedeno i autorizované měření zdroje

č). |20 Rafinační pec.

Krajský úřad dá|e akceptoval návrh CENIA a u zdrojů znečišťování ovzduší č,. |23

Prášková a pastová pájka a zdroje č' 1l0 DoV ocelolitinoqý kotel o obsahu 1500 kg nenavrhl

emisní limity pro TZL a Pb vzhledem k velmi malému pouŽívání těchto zdrojů. Zdroj č,. 123

vyrobí cca 500 kg ýrobku zarok a je vybaven odlučovacím cyklónem a filtračním zaÍízenim,

zdroj č. l l0 je provozován maximálně 1 x za měsíc cca 70 hodin.

Krajský úřad v Íízení o rydání změny integrovaného povoleni vycháze| z podkladů

Íízeni, vyjádření obdržených k řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního

prostředí na zák|adě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními

zákona o integrované prevenci.

Na základě qýše uvedených skuteěností krajs\ý úřad rozhodl tak, jak je uvedeno

ve vÝrokové části tohoto rozhodnutí.
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Tímto rozhodnutím je povolen provoz v}'jmenovanÝch stacionárních zdrojů

znečišťování ovzduší uvedených v rozhodnutí a to v souladu s $ 11 odst.2 písm. d)

zákonač).20|l20I2 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů' součástí povolení

provozu jsou provozni řády stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou nedílnou

součástí tohoto rozhodnutí a jsou přílohami č,. 2 aŽ 5.

Vzhledem k tomu, že velikost souborů (provozní Íády a zák|adni zpráva) přesahuje

hodnotu pro odeslání rozhodnutí datovou zprávou musel krajslcý úřad přistoupit k náhradnímu

způsobu doruěovaní listinnou zási|kou. Ztohoto důvodu požáda| telefonicky provozovatele o

zas|áni dalších výtisků provozních řádů. Provo zovate| dne 9 '3 .2075 ýisky doruěil na kraj skj

úřad. Toto doplnění žádosti je vedeno pod ěj.: 04|482|20I5/KUSK.

Správní poplatek ve smyslu zákona ě' 63412004 Sb., o správních poplatcích , poloŽk1

96 písm' b) sazebníku, ve ýši l0 000 Kě byl uhrazen beáotovostním převodem na účet €
Krajského úřadu č. 4440009090/6000'

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí můŽe úěastnik Íizeni podat ve lhůtě do l5 dní ode dne jeho doručení

odvolání k Ministerstvu životního prostředí podríním uěiněným u Krajského úřadu

Středoěeského kraje' Vodvolání se uvede vjakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále

namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání

se poěítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, kteý 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 doruěení, nejpozději však po uplynutí l0' dne, kdy byl nedoručený a *'
uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle $ 85 odst. l správního řádu odkladný účinek'

,/,".'i1':':1'
r i . t  

" .  
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,,Qtisk úře{4ího r azitka,,
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I ng . V ě r a  Va c ko v á

odborný referent

na úseku životního prostředí
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Přílohv:

Příloha č.l. Zák|adní zprávu Kovohutě Příbram nástupnická' a's.' vypracovanou společností

AQUATEST a.s.,

Příloha č. 2. ProvozníÍádzaÍizeni _ šachtová pec Varta (l0l)' krátké bubnové pece (102),

rafinace olova (103)' vypracovaný lng. Vladimírem Pluchou ze dne 18.8.20l4

Příloha č. 3 - Provozni -Íád Anglická sháněcí pec (104), rafinaění pec (120) , vypracovaný

Ing' Vladimírem Pluchou ze dne 6'8,20|4

Pří|oha č. 4. ProvozniřádToZ (továrna na olověné zboži), DoV (drobné olověné qýrobky),

LK (ložiskové kovy) a výroba pájek, vypracovaný Ing' Vladimírem Pluchou ze

dne 15.8.2014

Přiloha č. 5. ProvozníÍád Čistírna odpadních vod AKTIBEND SD 10 ze dne 15.8'20|4

Rozdělovník:

účastník Íízení dle $ 27 odst. 1 správního řádu

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s', Příbram IV č.p. 530, PSČ 26| 8I

účastníci řízení dle $ 27 odst.3 správního řádu

Středočesky kraj, Zborovská 11, l50 2l Praha 5

Město Příbram, Tyršova l08, 261 19 Příbram I

Na vědomí (po nabytí právní moci):

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, l00 10 Praha l0

ČtŽp, oI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

Povodí Vltavy' státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábÍeži 14,304 20 P|zeřl - správce

povodí (věetně zák| adni zpr ávy)



 

Zborovská 11    150 21 Praha 5    tel.: 257 280 855    vackovav@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

   

V Praze dne: 22.5.2015  

 

Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 

Spisová značka: 

167667/2014/KUSK  OŢP/Vk 

SZ_167667/2014/KUSK/16 

Oprávněná 

úřední osoba: 

   

Ing. Věra Vacková  tel. linka 855 

 

R o z h o d n u t í 

 

 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního 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 

 

11. změnu integrovaného povolení č.j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14.4.2004  

změněného 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.: 123866/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 30.11.2007,  

rozhodnutím č.j.: 168851/2008/KUSK OŽP/Rath   ze dne 10.4.2009, 

rozhodnutí č.j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23.9.2010,  

rozhodnutí č.j.: 124887/2011/KUSK OŽP/Vk ze dne 18.10.2011,   

rozhodnutí č.j.: 095150/2013/KUSK OŽP/Vk ze dne 2.1.2014, 

rozhodnutí č.j.: 138777/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 14.10.2014 a 

rozhodnutí č.j.: 127299/2014/KUSK  OŽP/Vk ze dne 6.3.2015 

  (dále integrované povolení) podle § 19a zákona o integrované prevenci 

 

provozovateli zařízení: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Příbram IV 

č.p. 530, PSČ 261 81, 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 
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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 

neţelezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neţelezných kovů, včetně přetavovaných 

produktů a provoz sléváren neţelezných kovů o kapacitě tavení větší neţ 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 mění a doplňuje takto: 

 

1. V části A, kapitole Popis provozovaných technologií se text doplňuje takto: 

 do tabulky se na její konec v kapitole Odpadové hospodářství vkládá řádek pátý, který 

zní: 

  

Budova shromaţďovacího místa baterií Li-ion a NiMH 

s ukončenou ţivotností 

Shromaţďovací místo je zděný objekt s plochou 

16,1 m
2
. Kapacita objektu je 9 tun veškerých baterií. 

 

2. V části C) Odpady se text doplňuje takto: 

 za bod C.3.) se vkládá bod C.4.) který zní: 

C.4.) Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů 

Tomuto zařízení krajský úřad přidělil identifikační číslo: CZS01878. 

 

Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:  

1. Do tohoto zařízení budou přijímány pouze tyto odpady: 

 

 

2.  Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem Zařízení na shromaţďování 

odpadů a výrobků s ukončenou ţivotností. Tento provozní řád je opatřen krajským 

úřadem, tj. opatřen kulatým razítkem Krajského úřadu Středočeského kraje a 

razítkem, ve kterém je uvedeno datum a číslo rozhodnutí změny integrovaného 

povolení, kterou byl schválen provoz a provozní řád tohoto zařízení.  

Katalogové 

číslo 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Název odpadu 

16 01 21 N Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 

16 01 07 aţ 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14 

16 06 05 O/N Jiné baterie a akumulátory 

20 01 34 O/N Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 

20 01 33 
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 Baterie, kterou jsou předmětem zpětného odběru, budou soustřeďovány odděleně 

na vyhrazeném místě v budově soustřeďovacího místa a nebudou evidovány a 

ohlašovány jako odpady podle platné legislativy o odpadech. 

3. Příjmu odpadu do zařízení musí být vţdy přítomna obsluha zařízení. 

4. Sběr a výkup bude prováděn, pokud bude zajištěn kontinuální oděr těchto odpadů 

oprávněnou osobou, v opačném případě je nutno činnost zařízení zastavit. 

5. Odpady lze v budově shromaţďovacího místa baterií Li-ion a NiMH s ukončenou 

ţivotností soustřeďovat pouze za předpokladu kolaudačního souhlasu Stavebního 

úřadu MěÚ Příbram. 

6. Zařízení lze provozovat aţ po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. 

7. Pro účely evidence odpadů bude provozovatel pouţívat identifikační číslo zařízení 

CZS01878. 

 

Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: 

 

1.  vydává souhlas k provozování sběru a výkupu odpadů a souhlas s Provozním řádem 

zařízení na shromaţďování odpadů a výrobků s ukončenou ţivotností (průmyslových a 

přenosných baterií a akumulátorů typu Li-ion a NiMH), vypracovaným Ing. Vladimírem 

Pluchou, s datem 10.3.2015, tento provozní řád je nedílnou přílohou č. 1 k tomuto 

rozhodnutí. 

 

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.  

 

Odůvodnění 

 

Krajský úřad obdrţel dne 10.12.2014 ţádost  společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s., se sídlem Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81 o vydání změny integrovaného povolení 

podle ustanovení § 19a 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 uvedeného 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/OŢP ze dne 14.4.2004 ve znění pozdějších změn. 

Ţádost byla krajským úřadem posouzena s tím, ţe v souladu s § 2 písm.i) zákona, ţe se 

jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. Předmětem ţádosti souhlas se  sběrem a 

výkupem  lithium-iontových a NiMH baterií a akumulátorů. Tyto baterie jsou nebezpečným 

odpadem, při nevhodném zacházení a manipulaci představují také vysoké poţární nebezpečí. 

Elektrolyt je hořlavý, při styku elektrolytu s vodou se uvolňuje fluorovodík. Vzhledem 

k charakteru baterií a akumulátorů vyhodnotil krajský úřad tuto změnu jako podstatnou změnu 

v provozu zařízení. 
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Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům 

řízení a příslušným správním úřadům, ţe bylo dne 10.12.2015 zahájeno řízení o změně 

integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 30 dnů ode dne doručení oznámení 

ke změně vyjádřili.   

Zároveň krajský úřad zveřejnil stručné shrnutí údajů ze ţádosti na úřední desce 

Středočeského kraje a v informačním systému MŢP. Dále poţádal Obec Lhotu u Příbramě o 

zveřejnění tohoto shrnutí na své úřední desce. 

Krajskému úřadu byla doručena vyjádření a stanoviska účastníků řízení a příslušných 

správních úřadů: 

Středočeský kraj ve svém vyjádření č.j.: 014228/2015/KUSK ze dne 26.1.2015 neměl 

k předloţené ţádosti připomínky. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Příbram (dále jen KHS)  

ve svém stanovisku značky KHSSC 59981/2014, č.j.: KHSSC 59981/2014  ze dne 6.1.2015 

s plánovanou změnou souhlasí za předpokladu, ţe bude doplněn předloţený provozní řád o 

konkrétní zásady bezpečnosti práce s nebezpečným odpadem a budou doplněny zásady první 

pomoci. Doplněný provozní řád bude znovu předloţen KHS k posouzení.  

České inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále jen ČIŢP) ve svém 

stanovisku č.j.: ČIŢP/41/IPP/0701030.006/15/PVZ ze dne 8.1.2015 stanovisko bylo bez 

připomínek. Pouze ČIŢP upozorňuje, ţe pro předávání odpadních baterií oprávněným osobám 

v zahraničí je nutné podat oznámení o vývozu (přeshraniční přepravě) dle ustanovení čl. 4 

nařízení evropské rady a parlamentu ES 1013/2006 o přepravě odpadů.  

Městský úřad Příbram, OŢP č.j.: MeUPB 107056/2014 ze dne 31.12.2014, ve své sdělení 

uvádí, ţe navrhovaný záměr – povolení sběru a výkupu lithium-iontových a NiMH baterií a 

akumulátorů není v rozporu se záměry územního plánování.  

Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření značky 109 352/2014/343/Šn SP-2014/12 855 

ze dne 5.12.2015 uvádí, ţe uvedený záměr je moţný a souhlasí s ním bez připomínek. 

Vzhledem k připomínce KHS krajský úřad dopisem č.j.: 007759/2015/KUSK ze dne 

20.1.2015 řízení přerušil a vyzval provozovatele k přepracování provozního řádu dle 

poţadavků KHS. Pro doplnění ţádosti stanovil po dohodě s provozovatelem lhůtu 2 měsíce 

od obdrţení výzvy. 

Provozovatel dne 16.3.2015 ţádost doplnit poţadovaným způsobem a krajský úřad 

mohl v řízení pokračovat. Součásti doplnění bylo stanovisko KHS značky KHSSC 

59981/2014, č.j.: KHSSC 10743/2015 ze dne 12.3.2015  k doplněnému provoznímu řádu. 

KHS souhlasí s doplněným provozním řádem. 

Doplněný provozní řád byl rozeslán účastníkům řízení a příslušným správním úřadům 

k vyjádření. Krajský úřad stanovil pro vyjádření lhůtu patnáct dnů od doručení doplněného 

provozního řádu. 

K doplněné ţádosti krajský úřad obdrţel vyjádření ČIŢP č.j.: ČIŢP/41/IPP/0701030. 

008/15/PVZ ze dne 8.4.2015 stanovisko bylo bez připomínek.  

Krajský úřad obdrţel od provozovatele dne 8.4.2015 kopii stavební povolení 

č.j.: MeOPB 27801/2015 ze dne 3.4.2015 vydané Městským úřadem Příbram. Tímto 
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rozhodnutím je povolena změna uţívání stavby chemický sklad – část skladu bude vyuţívána 

jako sklad Li ion, Ni MH baterií.  

Provozovatel v průběhu řízení zjistil, ţe v provozním řádu chybně uvedl katastrální 

území a to Lhota u Příbramě namísto města Příbram. Vzhledem ke změně katastrálního území 

krajský úřad v souladu se zákonem o integrované prevenci zařadil Město Příbram do okruhu 

účastníků řízení a Městu Příbram oznámil zahájení řízení a poţádal o vyjádření k předloţené 

ţádosti o změnu IP dopisem č.j.: 062702/2015/KUSK  ze dne 20.4.2015. Zároveň poţádal 

Město Příbram o zveřejnění stručného shrnutí údajů ze ţádosti na úřední desce po dobu 

30 dnů.  

Dne 19.5.2015 krajský úřad obdrţel vyjádření města Příbram ze dne 13.5.2015 

č.j. MeUPB 31972/2015/OIRM. Vyjádření je bez připomínek. 

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů 

řízení, vyjádření obdrţených k řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany ţivotního 

prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona o integrované prevenci. 

Krajský úřad vyhověl poţadavku provozovatele a schválil provozní řád i s odkazy 

na zpětný odběr výrobků s ukončenou ţivotností. Tyto výrobky budou v objektu ukládány 

odděleně od povolených odpadů. Obsluha zařízení pro sběr a výkup bude obhospodařovat i 

zpětný odběr výrobků s ukončenou ţivotností. Zpětný odběr výrobků s ukončenou ţivotností 

není předmětem tohoto řízení. Provozovatel postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech v platném a účinném znění části páté Zpětný odběr některých výrobků. 

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 , poloţky 

96 písm. b) sazebníku, ve výši 10 000 Kč byl uhrazen bezhotovostním převodem na účet 

Krajského úřadu  č. 4440009090/6000. 

 

 

 

Poučení o odvolání 

 

Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení  

odvolání k Ministerstvu ţivotního 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 okamţikem, kdy se 

do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamţiku 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 

uloţený 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 ţivotního prostředí  

 

 

 

 

 

Přílohy : 

Příloha č. 1  Provozním řádem zařízení na shromaţďování odpadů a výrobků s ukončenou 

ţivotností (průmyslových a přenosných baterií a akumulátorů typu Li-ion a 

NiMH) 

 

Rozdělovník : 

účastník  řízení  dle § 27 odst. 1 správního řádu 

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81 

 

účastníci  řízení  dle § 27 odst. 3 správního řádu 

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounky, Denisovo nábřeţí 14, 304 20 Plzeň 

Obec Lhota u Příbramě č. 77, 261 01 Příbram I 

Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I  

 

Na vědomí (po nabytí právní moci): 

MŢP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

Česká inspekce ţivotního prostředí, OI Praha, Wolkerova 40, Praha 6 

 




