V Praze dne:

20. 4. 2016

Číslo jednací:

041481/2016/KUSK OŽP/Vk

Spisová značka:

SZ_041481/2016/KUSK/4

Dle rozdělovníku

Oprávněná
úřední osoba:

Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované
prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované
prevenci
vydává
13. 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,
rozhodnutí č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015,
rozhodnutí č. j.: 167667/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015 a
rozhodnutí č. j.: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015
(dále integrované povolení) podle § 19a odst. 2 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
neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných
produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a
kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.
Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:
1.

V části Související činnosti, energetické hospodářství se text doplňuje takto:
Za odrážku první se vkládají odrážky dvě a tři, které zní:
„ – odpařovací stanice kyslíky a dusíku (maximální kapacita kapalného kyslíku činí
57 500 l; maximální kapacita kapalného dusíku činí 9 000 litrů)
– záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) umístěný v budově trafostanice;
celkový instalovaný příkon 2 008,3 kW“
Celá část „energetické hospodářství nyní zní:
energetické hospodářství – zásobování zemním plynem, motorovou naftou, el. energií
– odpařovací stanice kyslíky a dusíku (maximální kapacita
kapalného kyslíku činí 57 500 l; maximální kapacita
kapalného dusíku činí 9 000 litrů)
– záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) umístěný
v budově

trafostanice;

celkový

instalovaný

příkon

2 008,3 kW
2.

V kapitole části B.1.1.) Ovzduší se text doplňuje takto:
Za bod B.1.1.19. ČOV AKTIBENT SD 10 – zdroj č. 121 se vkládá bod B.1.1.20., který
zní:
B.1.1.20. Záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) umístěný v budově
trafostanice; celkový instalovaný příkon 2 008,3 kW
V případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu 300 hodin a více, musí
plnit tyto stanovené emisní limity a zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší
autorizovaným měřením v intervalu 1 x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí
18 měsíců od data předchozího měření.
Limity platné do 31. prosince 2017
Emisní zdroj
Záložní zdroj elektrické energie

Limity platné od 1. ledna 2018

Látka nebo ukazatel

Emisní limit

NOX

4000 mg/m3

CO

650 mg/m3
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Emisní zdroj

Látka nebo ukazatel

Emisní limit

NOX

400 mg/m3

CO

450 mg/m3

TZL

50 mg/m3

Záložní zdroj elektrické energie

Hodnoty emisních limitů platí pro normální stavové podmínky a suchý plyn, při
referenčním obsahu kyslíku 5%.
V případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu méně, než 300 hodin
nevztahují se na něj tyto stanovené emisní limity ani povinnost zjišťovat úroveň
znečišťování ovzduší autorizovaným měřením. Úroveň znečišťování ovzduší bude
zjišťována výpočtem.
Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 14. 3. 2016 žádost 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/OŽP ze dne 14. 4. 2004 ve znění pozdějších změn.
Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu
v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení.
O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož předmětem
změny je výměna již nevyhovujícího záložního zdroje elektrické energie za nový a dále pak
rekonstrukce odpařovací stanice kyslíku a dusíku. Kyslík je používán k optimalizaci
technologických operací tavení a rafinace olova, shánění drahých kovů rozpuštěných
v olověné lázni a rafinaci nežádoucích prvků při výrobě čistého olova a jeho slitin. Dusík
slouží jako ochranná inertní vrstva při rafinaci kyslíkem na hladině kovu. Plánovanou změnou
v provozu zařízení dojde k nárůstu emisí ze záložního zdroje elektrické energie, ale vzhledem
k tomu, že se jedná o záložní zdroj, bude množství emisí zanedbatelné. Odpařovací stanice
kyslíku a dusíku není zdrojem emisí znečišťujících látek do životního prostředí.
Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení
a příslušným správním úřadům, že bylo dne 14. 3. 2016 zahájeno řízení o změně
integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení
ke změně vyjádřili. Krajský úřad zahrnul v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona o integrované
prevenci do okruhu účastníků řízení vlastníka zařízení Odpařovací stanice kyslíku a dusíku
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společnost Messer Technogas s.r.o., Praha 4, Zelený pruh 99 č. p. 1560, PSČ 140 02,
IČ 407 64 788.
Krajskému úřadu nebyla ve stanovené lhůtě doručena žádná vyjádření stanoviska
účastníků řízení a příslušných správních úřadů.
Toto správní řízení není navazujícím správním řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,
zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů
řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších
dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.
Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírá.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení
odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu
Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání
se počítá ode dne následujícího po dni doručení.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se
do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.
V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne
následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený
dokument připraven k vyzvednutí.
Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí
Rozdělovník
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81
Messer Technogas s.r.o., Praha 4, Zelený pruh 99 č. p. 1560, PSČ 140 02, IČ 407 64 788
Na vědomí (po nabytí právní moci):
MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, Wolkerova 40, Praha 6

V Praze dne:

4. 10. 2016

Číslo jednací:

132004/2016/KUSK OŽP/Vk

Spisová značka:

SZ_132004/2016/KUSK/4

Dle rozdělovníku

Oprávněná
úřední osoba:

Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované
prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované
prevenci
mění
podle ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci
integrované povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné
rozhodnutím č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.:
15829/54832/2005/ OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK
OZP/Tr ze dne 26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne
30. 11. 2007, rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009,
rozhodnutím č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím
č. j.: 124887/2011/

KUSK

OŽP/Vk

ze

dne

18. 10. 2011,

rozhodnutím

č. j.:

095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk
ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014,
rozhodnutím č. j.: 149320/ 2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.:
066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK
OŽP/Vk ze dne 20. 4. 2016
Vydané 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
umístěném ve městě Příbram
kategorie podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2. 5. b) – Zpracování
neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných
produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a
kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.
takto:
Výroková část A:
1. Ruší se příloha č. 2 rozhodnutí č. j.: 127299/2014/KUSK ze dne 6. 3. 2015 Provozní
řád zařízení – šachtová pec Varta (101), krátké bubnové pece (102), rafinace olova (103),
vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou ze dne 18. 8. 2014
Výroková část B:
1. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci krajský úřad
ukládá povinnost plnění provozního řádu v rámci povolení provozu zařízení:
Provozní řád zařízení Šachtová pec VARTA (101), krátké bubnové pece (102), rafinace
olova (103) ze dne 23. 8. 2016, tento provozní řád je nedílnou přílohou č. 1 tohoto
rozhodnutí
Výroková část C:
Výroková část integrovaného povolení, v platném znění nově zní takto:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán veřejné
správy, příslušný ve smyslu §67 písm. g) zákona č. 129/2000 o krajích a § 33, písm. a) zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších změn, obdržel dne 22. 5. 2003 žádost společnosti Kovohutě Příbram, a.s.,
se sídlem Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81, IČ 46357149, OKEČ 274300 o vydání
integrovaného povolení zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně
přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t
denně, kategorie 2. 5. b) dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů., a s nimi
související technické a pomocné prostory.
Krajský úřad Středočeského kraje po provedeném správním řízení ve smyslu zákona
č. 71/1967 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
v platném znění společnosti Příbram, a.s., se sídlem Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81, IČ
46357149, OKEČ 274300.
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A) vydává podle § 13, odst. 3 zákona o integrované prevenci
integrované povolení
k provozování 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, podrobně uvedenou v příloze č. 1 a 2, které jsou nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí.

Identifikační údaje provozovatele zařízení
Provozovatel zařízení:

Kovohutě Příbram, a.s.

Adresa sídla nebo podnikání

Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81

IČ :

463 57 149
2.5. Zpracování neželezných kovů
a) výroba surových neželezných kovů z rudy,
koncentrátů

nebo

metalurgickými,

druhotných
chemickými

surovin
nebo

Kategorie dle přílohy č. 1 zákona

elektrolytickými postupy,

č. 76/2002 Sb.:

b) tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů,
včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren
neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t
za den u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech
ostatních kovů.
Závod

zpracovávající

a

recyklující

olověné

odpady, použité autobaterie a odpady s obsahem
Název zařízení:

drahých kovů, výroba olova a jeho slitin,
olověných polotovarů, pájek, střeliva a dalších
produktů.
Středočeský kraj, okres Příbram, ZÚJ obce Příbram
539911, kód ÚTJ katastru Příbram 735426,
parcelní čísla: 2999/1, 3373, 3382/6, 3382/7,
3400/3, 3400/5, 3400/6, 3402/1, 3402/2, 3403,

Umístění zařízení:

3404, 3405, 3408/2, 3412, 3423/1, 3423/2, 3423/3,
3430, 3433/1, 3433/2, 3433/3, 3433/4, 3433/5,
3433/6, 3433/7, 3433/8, 3433/9, 3433/11, 3433/12,
3433/13, 3433/14, 3433/15, 3433/16, 3433/17,
3433/18, 3433/19, 3433/21, 3433/22, 3433/23,
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3433/24, 3433/25, 3433/26, 3433/27, 3433/31,
3433/32, 3433/33, 3433/34, 3433/35, 3433/37,
3434/1, 3434/2, 3435, 3436, 3437, 3438/1, 3438/2,
3443, 3445, 3447, 3448, 3450, 3451, 3452, 3453/1,
3453/2, 3453/3, 3454, 3459, 3461, 3462, 3463,
3465, 3466, 3467, 3768, 3469/1, 3470/1, 3470/3,
3472, 3473/1, 3473/4, 3474/1, 3474/2, 3476/2,
3476/5, 3476/6, 3477, 3510.

Popis provozovaných technologií:
číslo

označení

přílohy

objektu

povolovaná část zařízení

Divize Recyklace
Šachtová pec Varta
tavící pec na výrobu surového olova 5,00 x 1,25 m
Vstupní surovina: staré olověné akumulátory a olověné odpady
Spaliny ze šachetní pece (kychtový plyn) jsou termicky
dopalovány v dohořívací komoře, po ochlazení plynů je prach
zachycen novém filtračním zařízení LPOL-4-420-4 (Polata)

2

011

s automatickou regenerací filtračních hadic. Filtrační plocha je
3 275 m2. Na potrubní trase před vstupem do filtru je instalováno
zařízení pro vápnění spalin, které bude v případě potřeby sloužit
k zaprašování textilií pro odsíření spalin. Spaliny jsou vedeny
do stávajícího komína o výšce 160 m. Účinnost filtru je min.
99,8 % TZL.
Projektovaná kapacita 150 t olova /den
Roční produkce surového olova 48 510 t/rok

Krátké bubnové pece
(2 ks) KBP 1 a KBP BJ – tavící rotační pece na zpracování
veškerých úletů zachycených na filtrech, stírek a dalších odpadů
s obsahem Pb

2

011

Obě pece jsou vybaveny dohořívacími komorami pro dopálení
zbytků CO a VOC. Technologické i netechnologické plyny, tj.
z míst kolem odpichu pecí a dávkování do pece, jsou
odprašovány, u pece KBP1 pytlovým filtrem typ

HAPEKO,

Polsko. Pec KBP BJ je vybavena cyklonem a pytlovým filtrem
Dantherm-Nederman.
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Rafinace
12 rafinačních kotlů k odstraňování nežádoucích příměsí
ze surového olova a předslitin.
Při procesu ohřevu a samotné rafinace dochází k postupnému
odstranění

arsenu

a

antimonu,

odmědění,

odzinkování,

odstříbření apod., resp. k legování olova.

2

012

Projektovaná kapacita 120 až 150 t/ na vsázku
Roční produkce čistých slitin 45 000 t/rok
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 416 kW.
Linka pro zpracování odpadů z elektrických a elektronických
zařízení
Technologie zařízení je určena pro zpracování elektrických a
elektronických zařízení skupin 1 (kromě chlazení), 2, 3, 4, 6, 8, 9,
10 dle zákona č. 7/2005 Sb. Odpady jsou demontovány, tříděny,

1

Linka
OEEZ

drceny, vyloučení magnetické a nemagnetické frakce s využitím
na dalších technologiích provozovatele nebo k dalšímu využití
nebo případně odstranění oprávněným osobám.
Linka

sestává

z dopravníků,

drtičů,

separátorů

(elektrodynamických a magnetických) a skladovacích ploch
na jednotlivé separované složky.
Další zpracování separovaných složen probíhá na navazujících
zařízeních (tavení a následné procesy).

Divize Produkty
Továrna na olověné zboží
vstupní surovinou je měkké nebo tvrdé olovo, které se
přetavuje ve dvou 5t kotlích a odlévá do kokily
hmotnost jednoho bloku je 4 750 kg
2

TOZ

z Pb bloku se vyrábí olověný plech
Zařízení prášková a pastová pájka PPP pro výrobu
jemnozrnných a pastových pájek je vybavena odlučovacím
cyklónem a filtračním zařízením – kapacita zařízení max.
500 kg za rok.
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Výroba ložiskových kovů a litých pájek
vstupní surovinou je měkké nebo tvrdé olovo, Sb, Sn, As,
2

024a

Cd, Ni, In, Cu, Ag, Zn, atd.
tavení a výroba jednotlivých druhů výrobků probíhá
v tavících a vylévacích zařízeních s užitečnou kapacitou
120 – 15 000 kg vsázky
Výroba tvářených pájek a tavidel
výroba měkkých pájek ze slitin PbSn (Bi, Cu, Ag, In)

2

023

na výrobních linkách fy Collin lisováním apretovaných

024a

čepů do drátu o průměru 14 mm ve tvaru trubičky plněné
tavidlem nebo plněného drátu a tažením na průtazích
na menší průměry
Výroba drobných olověných výrobků
výroba závaží, plomb, střeliva (Diabolo master a boxer)
lisování z drátu z měkkého i tvrdého olova

2

DOV

výroba probíhá na zařízení Continuus
Kotlík1,5 t je určen na výrobu čepů pro speciálně tvarované
profilované slitiny. Provoz zařízení max. 1 x měsíčně,
v průměru je v provozu 70 hodin za rok.

Divize drahé kovy

Hala drahých kovů
homogenizační linka, kelímkové pícky
linka sestává ze dvou stupňů drcení, magnetického
separátoru,
2

HALA
DK

vzorkovacího

a

odprašovacího

zařízení,

kompresorů a pásových dopravníků Mechanicky se
zpracovávají

především

průmyslu

zdravotnictví

a

odpady

z elektrotechnického

s obsahem

drahých

kovů,

převážně na bázi plastů. V kelímkových píckách probíhá
tavení vzorků odpadů a odpadů s vysokým podílem drahých
kovů.
Anglické pece (Anglická pec a rafinační pec DDK)
2

HALA
DK

sháněcí, jemná sháněcí, rafinační, destilační
destilace obohacené Pb Ag pěny v grafitové retortě a tavení
celková kapacita cca max. 20 000 kg Ag anod/rok
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Rafinační 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 zařazení injektáže alkalického sorbentu či jeho směsi
s aktivním

uhlím

pro

eliminaci

zbytkových

emisí

perzistentních organických látek a VOC.
Související provozy

ČOV - SD 10
čistírna odpadních vod
zajišťuje odstraňování těžkých kovů pomocí dávkování
aktivovaného bentonitu BA-03 (suspenze 5-10%), síranu
1

14,15

železitého, sokofloku 26, kyselina sírová (čistá 30% nebo
odpadní elektrolyt z vyřazených zpracovávaných baterií o
koncentraci cca 15%), vápenný hydrát (5 – 10% roztok),
sulfid sodný, polymerní flokulant (koncentrace 0,05 –
0,1%) projektovaná kapacita 73 000 m3/rok znečištěných,
původně dešťových vod
ČOV – CFR 160

1

12,13

čistírna splaškových odpadních vod
biologická ČOV s projektovanou kapacitou 35 000 m3/rok
uvedeno do provozu v IV. 2004
Studna pitné vody

2

S

vrtaná studna o kapacitě 2 l/s
umístěná

v jihozápadním

cípu

areálu

v blízkosti

Obecnického potoka
Čerpací stanice pohonných hmot
2

ČS PHM zásobování motorovou naftou
sestává z dvou podzemních nádrží a výdejního stojanu
Regulační stanice zemního plynu

2

RS

redukce tlaku zemního plynu z 2,5 MPa na 65 kPa
projektovaná kapacita 5000 Nm3/hod

2

032

Trafostanice
zařízení na přeměnu napětí el. Proudu z 22 kV na 0,4 kV
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příkon 4230 kVA, maximum 3600 kW
2

017b

Sklad hořlavin a olejů

Odpadové hospodářství
Hala surovin – aku jáma
2

Hala
surovin

opatřena zabezpečenou jímkou s dvojím těsněním (vnější
antikorozní)
slouží ke shromažďování použitých olověných akumulátorů
jako vstupních surovin
Kontejnery u vrátnice

2

KV

slouží

ke

shromažďování

akumulátorů

vykoupených

od občanů, odtud jsou přepraveny do haly surovin do aku
jámy
Otevřené boxy
zabezpečeny nepropustnou podlahou s betonovou drenáží

2

OB

vedoucí na ČOV
slouží ke shromažďování kusového olova (trubky, střešní
krytina, kabely, apod.)
Skladová hala ČOV
Skladová hala má zastavěnou plochu 213 m2 a slouží pro
uskladnění

kalů

vzniklých

v procesu

čištění

technologických, dešťových a oplachových vod. Dále slouží
k uskladnění pomocných surovin pro provoz ČOV a pro
uskladnění technického zařízení a náhradních dílů pro
ČOV, popř. i jiných provozů. Kapacita zařízení je 19,9 tun
surovin a 30 tun kalů.
Budova shromažďovacího místa baterií Li-ion a NiMH
s ukončenou životností
Shromažďovací místo je zděný objekt s plochou 16,1 m2.
Kapacita objektu je 9 tun veškerých baterií.
Související činnosti
vodní hospodářství

- zásobování technologických (chlazení, kropení zpevněných
ploch) a sociálních zařízení užitkovou a pitnou vodou
- k chlazení slouží vodní nádrž Rezervo, pro kterou je jímána
voda z Obecnického potoka (ř. km. 1,1; ČHP 1-11-04-006)
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- pitná voda -

s roční spotřebou cca 17 000 m3 je

odebírána z vlastní vrtané studny v povoleném množství
max. 2 l/s
energetické hospodářství – zásobování zemním plynem, motorovou naftou, el.
Energií
– odpařovací stanice kyslíky a dusíku (maximální kapacita
kapalného kyslíku činí 57 500 l; maximální kapacita
kapalného dusíku činí 9 000 litrů
– záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) umístěný
v budově trafostanice; celkový instalovaný příkon
2 008,3 kW
odpadové hospodářství

– nakládání s odpady vlastními i vykupovanými za účelem
dalšího využití (autobaterie, Pb odpad, atd.)
– předání nevyužitelných odpadů odborné firmě
– sběr a výkup odpadů

B) stanoví podle §13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci
následující závazné podmínky provozu:
B.1.) Emisní limity:
B.1.1.) Ovzduší
„B.1.1.1. Šachtová pec – zdroj č. 101, kapacita zařízení 150 t olova za den, spaliny prochází
dohořívací komorou a filtračním zařízením LPOL-4-420-4 (Polata) a odchází kouřovodem do
hlavního komína vysokého 160 m.
Emisní zdroj

Látka nebo ukazatel

Emisní limit

Monitoring

3

(mg/m )
TZL

2

TOC

10

Cl
Šachtová pec
VARTA zdroj č.
101

-

10

1 x ročně, ne dříve
jak 6 měsíců od

SO2

500

NOx

500

CO

200

Pb

1

Be+Tl+Cd+Hg

0,2

1 x za 3 roky, ne

As+Co+Ni+Se+Te+Cr

2

dříve jak 18 měsíců

Pb+Sn+Mn+Cu+V+Zn

5

od posledního

posledního měření;
vztažné podmínky A
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PCDD/PCDF

0,1 (ng/m3)

měření; vztažné

PCB

0,2

podmínky B

PAH

0,2

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
Vztažné podmínky B – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
ve vlhkém odpadním plynu.
B.1.1.2. Krátké bubnové pece (pec KBP 1 a pec KBP BJ) – zdroj č. 102, Obě pece jsou
vybaveny dohořívacími komorami pro dopálení zbytků CO a těkavých organických látek.
Technologické i netechnologické plyny, tj. z míst kolem odpichu pecí a dávkování do pece,
prochází filtry. Obě pece jsou vybaveny cyklonem pevných částic a pytlovým filtrem
Dantherm-Nederman. Spaliny z obou pecí jsou vypouštěny do ovzduší komínem o výšce
32 m.
Emisní zdroj

Látka nebo ukazatel

Emisní limit

Monitoring

3

(mg/m )
TZL

10

TOC

20

Cl

-

1 x ročně, ne dříve

10

jak 6 měsíců od

SO2

500

NOx

200

CO

200

Pb

5

Be+Tl+Cd+Hg

0,2

1 x za 3 roky, ne

As+Co+Ni+Se+Te+Cr

2

dříve jak 18 měsíců

Pb+Sn+Mn+Cu+V+Zn

5

Krátké bubnové
pece zdroj č. 102

posledního měření;
vztažné podmínky A

od posledního

PCDD/PCDF

0,1 (ng/m )

měření; vztažné

PCB

0,2

podmínky B

PAH

0,2

3

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
Vztažné podmínky B – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
ve vlhkém odpadním plynu.
Pec KBP BJ:
1. Do 3 měsíců od uvedení zdroje do provozu bude provedeno autorizované měření emisí u
stanovených znečišťujících látek. Provozovatel zašle krajskému úřadu protokol
z autorizovaného měření do 14 dnů od jeho obdržení.
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B.1.1.3. Rafinace olova – zdroj č. 103, jedná se o 13 rafinačních kotlů (dva o objemu 150 t
olova, 11 o objemu 120 t olova), kotle jsou vyhřívány pomocí hořáků spalujících zemní plyn.
1) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů
Emisní zdroj

Látka nebo
ukazatel

Emisní limit

Monitoring

3

(mg/m )
1 x 3 roky, ne dříve

Rafinace olova

TZL

10

jak 18 měsíců od

zdroj č. 103

posledního měření;
Pb

vztažné podmínky A

5

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
2) Hořáky o výkonu 2 x 800 kW, 1 x 900 kW, 1 x 1200 kW a 1 x 1260 kW (2 x 630 kW)
Emisní zdroj

Rafinace olova ohřev
zdroj č. 004
1

Látka nebo

Emisní limit

Monitoring

3

ukazatel

(mg/m )

NOx

200 (do 31.12.2019)
100 (od 1.1.2020)

CO

1

1 x 3 roky, ne dříve
jak 18 měsíců od

100(do 31.12.2019)

posledního měření;

50 (od 1.1.2020)

vztažné podmínky A

Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků,
platí specifický emisí limit 200 mg/m3.
Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
B.1.1.4. Anglická sháněcí pec – zdroj č. 104, pec je vybavena dvěma hořáky o celkovém
jmenovitém výkonu 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.
Emisní zdroj

Látka nebo
ukazatel

Anglická sháněcí
pec
zdroj č. 104

Emisní limit

Monitoring

3

(mg/m )
1 x 3 roky, ne dříve

TZL

10

jak 18 měsíců od
posledního měření;

Pb

5

vztažné podmínky A
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Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
B.1.1.5. TOZ – zdroj č. 105, jedná se o soubor zařízení v hale TOZ (továrna na olověné
zboží):
1) Spaliny z ohřevů (jsou svedeny do zděných komínů):


dva litinové kotle o užitečném obsahu cca 5000 kg Pb o celkovém výkonu 250 kW,
palivo zemní plyn



tavící kotle č. 1 a 2, obsah 4000 kg Pb, zařízení na výrobu trubek, tyčí, drátů a profilů o
celkovém výkonu 250 kW, palivo zemní plyn



kotlíky u lisů č. 1 a 2, kapacita 500 kg Pb, o celkovém výkonu 48 kW, palivo zemní plyn



tavící celolitinový kotlík lisu č. 1, kapacita 1000 kg Pb, výkon 80 kW, palivo zemní plyn



ocelolitinový tavící kotlík č. 3, kapacita 500 kg Pb, výkon 48 kW, palivo zemní plyn



kotel na lití desek, kapacita 1500 kg Pb, výkon 80 kW, palivo zemní plyn



olověná vlna, kotel o obsahu 4000 kg Pb, výkon 245 kW, palivo zemní plyn

Technické podmínky provozu:


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



Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a
platnou legislativou

2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů
Emisní zdroj

Látka nebo

Emisní limit

ukazatel

(mg/m3)

Monitoring
1 x 3 roky, ne dříve

TOZ

TZL

10

jak 18 měsíců od

zdroj č. 105

posledního měření;
Pb

vztažné podmínky A

5

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
B.1.1.6. Rafinační pec – zdroj č. 120, rafinační pec je upravena na zařízení, které slouží
zároveň jako rafinační i anglická pec. Zařízení je vybaveno výměnnou nístějí na vysouvacím
podvozku. Pec je doplněna dopalovací komorou je vybavena cyklonem a pytlovými filtry FVJ
200. Výduch je umístěn ve výšce 7 m nad terénem.
Emisní zdroj
Rafinační pec

Látka nebo

Emisní limit

Monitoring

3

ukazatel

(mg/m )

TZL

10

1 x ročně, ne dříve
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zdroj č. 120

TOC

40

jak 6 měsíců od

10

posledního měření;

NOx

200

vztažné podmínky A

CO

200

Pb

5

Cl

-

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
1. Do 3 měsíců od uvedení zdroje do provozu bude provedeno autorizované měření emisí u
stanovených znečišťujících 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 těžkých kovů (Be+Tl+Cd+Hg, As+Co+Ni+Se+Te+Cr, Pb+Sn+Mn+Cu+V+Zn.
Vztažné podmínky B (koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních
stavových podmínkách). Měření bude provedeno při plném výkonu zařízení a dále bude
uveden podíl plastů ve vsázce. Provozovatel zašle krajskému úřadu protokol
z autorizovaného měření do 14 dnů od jeho obdržení. Na základě výsledků autorizovaného
měření krajský úřad posoudí, zda u těchto znečišťujících látek bude prováděno
autorizované měření nebo bude upuštěno od měření.
B.1.1.7. Prášková a pastová pájka – zdroj č. 123, zařízení pracuje na principu desintegrace
kovové taveniny na kovové částice o velikosti 10 – 400 mikrometrů proudem stlačeného
vzduchu. Zařízení je vybaveno cyklónovým odlučovačem a následně jemným prachovým
filtrem. Roční produkce je cca 500 kg pájky, provozní hodiny cca 70 hodin za rok.
Technické podmínky provozu:
 Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
 Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou
legislativou
B.1.1.8. LK a výroba pájek – ASMIT + písmovina – zdroj č. 107, hala LK (ložiskové
kovy), výroba kompozic na bázi olova, přetavba recyklovaných materiálů.
1) hořáky o výkonu 120 kW, 270 kW, 80 kW a ohřev ocelového potrubí hořáky o celkovém
výkonu cca 24 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do komína
Technické podmínky provozu:
 Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
 Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou
legislativou
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2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů
Emisní zdroj

Látka nebo
ukazatel

Emisní limit

Monitoring

3

(mg/m )
1 x 3 roky, ne dříve

TZL

ASMIT + písmovina

10

jak 18 měsíců od

zdroj č. 107

posledního měření;
Pb

vztažné podmínky A

5

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
B.1.1.9. LK a výroba pájek – STANIT + 15 t kotel – zdroj č. 108, hala LK (ložiskové
kovy), výroba kompozic na bázi cínu, výroba 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:
 Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
 Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou
legislativou
2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů
Emisní zdroj

Látka nebo
ukazatel

STANIT + 15 t
kotel
zdroj č. 108

Emisní limit

Monitoring

3

(mg/m )
1 x 3 roky, ne dříve

TZL

10

jak 18 měsíců od
posledního měření;

Pb

5

vztažné podmínky A

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.

B.1.1.10. LK a výroba pájek – Ruční lití – zdroj č. 109, hala LK (ložiskové kovy), výroba
tyčových pájek ručním litím.
1) hořáky o výkonu 3 x 80 kW, 10 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do komína.
Technické podmínky provozu:
 Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
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 Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou
legislativou
2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů
Emisní zdroj

Látka nebo
ukazatel

Emisní limit

Monitoring

3

(mg/m )
1 x 3 roky, ne dříve

TZL

Ruční lití

10

zdroj č. 109

jak 18 měsíců od
posledního měření;

Pb

5

vztažné podmínky A

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
B.1.1.11. DOV – malý kotel – zdroj č. 110, hala DOV (drobné olověné výrobky),
Ocelolitinový kotel o obsahu 1500 kg se spodní výpustí.
1) hořáky o výkonu 170 kW a 12 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do komína.
Technické podmínky provozu:
 Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
 Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou
legislativou
2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů
Emisní zdroj

Látka nebo

Emisní limit

ukazatel

(mg/m3)

Monitoring
1 x 3 roky, ne dříve

DOV – malý kotel

TZL

10

zdroj č. 110

jak 18 měsíců od
posledního měření;

Pb

5

vztažné podmínky A

B.1.1.12. LK a výroba pájek - Linka 1 – zdroj č. 111
1) hořák o výkonu 88 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do komína.
Technické podmínky provozu:
 Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
 Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou
legislativou
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2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů
Emisní zdroj

Látka nebo
ukazatel

Emisní limit

Monitoring

3

(mg/m )
1 x 3 roky, ne dříve

TZL

Pájkárna – linka 1

10

jak 18 měsíců od

zdroj č. 111

posledního měření;
Pb

vztažné podmínky A

5

Vztažné 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. 112
1) hořáky o výkonu 88 kW, 43 kW a 35 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do
komína.
Technické podmínky provozu:
 Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
 Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou
legislativou
2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů
Emisní zdroj

Látka nebo
ukazatel

Emisní limit

Monitoring

3

(mg/m )
1 x 3 roky, ne dříve

Pájkárna – linka 2

TZL

10

zdroj č. 112

jak 18 měsíců od
posledního měření;

Pb

5

vztažné podmínky A

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.

B.1.1.14. DOV – Výroba plomb - zdroj č. 113, hala DOV (drobné olověné výrobky), zdroj
tvoří dva poloautomatické licí stroje:
 Poloautomatický licí stroj na Pb plomby, kotlík o obsahu cca 250 kg, hořák o výkonu 48
kW, palivo zemní plyn
 Poloautomatický licí stroj na lití tvarovek TH – matp-90, kotlíky o obsahu cca 250 kg,
hořák o výkonu 48 kW, palivo zemní plyn
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1) Hořáky o výkonu 2 x 48 kW
Technické podmínky provozu:
 Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
 Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou
legislativou
2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů
Emisní zdroj

Látka nebo
ukazatel

Emisní limit

Monitoring

3

(mg/m )
1 x 3 roky, ne dříve

DOV – výroba

TZL

plomb

10

jak 18 měsíců od
posledního měření;

zdroj č. 113

Pb

5

vztažné podmínky A

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
B.1.1.15. DOV – Lis LHP 250 - zdroj č. 114, hala DOV (drobné olověné výrobky), zdroj
tvoří lisovací zařízení na výrobu olověných čepů s kapacitou kotle 4 000 kg olova
 ohřev je prováděn pomocí hořáku o výkonu 245 kW s vestavěným ventilátorem
spalovacího vzduchu a hořáku o výkonu 200 kW k ohřevu nádržky licího zařízení
Technické podmínky provozu:
 Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
 Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou
legislativou
2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů
Emisní zdroj

Látka nebo

Emisní limit

ukazatel

(mg/m3)

Monitoring
1 x 3 roky, ne dříve

DOV – Lis LHP 250

TZL

10

zdroj č. 114

jak 18 měsíců od
posledního měření;

Pb

5

vztažné podmínky A

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
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B.1.1.16. Linka OEEZ – zdroj č. 115, skutečná kapacita zařízení na zpracování elektrických
a elektronických zařízení je 2 t/hod., zařízení je vybaveno odlučovacím zařízením pro záchyt
TZL
Technické podmínky provozu:
 Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
 Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou
legislativou
Emisní zdroj

Látka nebo
ukazatel

Emisní limit

Monitoring

3

(mg/m )
1 x 3 roky, ne dříve

Linka OEEZ –

TZL

50

jak 18 měsíců od

zdroj č. 115

posledního měření;
vztažné podmínky A

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
B.1.1.17. Homogenizační linka DK – zdroj č. 116, skutečná kapacita zařízení je 3 t
amortizačních odpadů denně, zařízení je vybaveno odlučovacím zařízením pro záchyt TZL.
Technické podmínky provozu:
 Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
 Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou
legislativou
Emisní zdroj

Látka nebo
ukazatel

Emisní limit

Monitoring

3

(mg/m )
1 x 3 roky, ne dříve

Homogenizační linka

TZL

DK – zdroj č. 116

50

jak 18 měsíců od
posledního měření;
vztažné podmínky A

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách
v suchém odpadním plynu.
B.1.1.18. Kelímkové pícky DK – zdroj č. 122, 2 x plynová kelímková pícka a 1 x elektrická
pec víková. Pícky jsou určeny pro tavení kovů na bázi Cu (bronzy, mosazi), drahých kovů a
jejich slitin při teplotě 1200 0C.
Technické podmínky provozu:
 Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
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 Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou
legislativou
B.1.1.19. ČOV AKTIBENT SD 10 – zdroj č. 121, kapacita čistírny odpadních vod je
200 m3/den.
Technická podmínka provozu:
Pro tento vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší jsou za účelem snížení emisí
znečišťujících látek obtěžujících zápachem stanoveny tyto technické podmínky provozu:
 Objekt bude uzavřen
 Jímky budou zakrytovány
 Budou pravidelně odstraňovány usazeniny ze sedimentační nádrže z předčištění odpadních
vod
 Bude dodržována technologická kázeň
B.1.1.20.

Záložní

zdroj

elektrické

energie

(dieselagregát)

umístěný

v budově

trafostanice; celkový instalovaný příkon 2 008,3 kW
V případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu 300 hodin a více musí plnit
tyto stanovené emisní limity a zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší autorizovaným měřením
v intervalu 1 x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího
měření.
Limity platné do 31. prosince 2017
Emisní zdroj
Záložní zdroj elektrické energie

Látka nebo ukazatel

Emisní limit

NOX

4000 mg/m3

CO

650 mg/m3

Látka nebo ukazatel

Emisní limit

NOX

400 mg/m3

CO

450 mg/m3

TZL

50 mg/m3

Limity platné od 1. ledna 2018
Emisní zdroj
Záložní zdroj elektrické energie

Hodnoty emisních limitů platí pro normální stavové podmínky a suchý plyn, při referenčním
obsahu kyslíku 5%.
V případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu méně, než 300 hodin
nevztahují se na něj tyto stanovené emisní limity ani povinnost zjišťovat úroveň znečišťování
ovzduší autorizovaným měřením. Úroveň znečišťování ovzduší bude zjišťována výpočtem.
V případě, že provozovatel nemůže z důvodu dlouhodobé odstávky zařízení (zařízení mimo
provoz, porucha zařízení, rekonstrukce zařízení) provést monitoring ve výše stanoveném
intervalu, oznámí tuto skutečnost krajskému úřadu. Provozovatel oznámí krajskému úřadu
opětovné uvedení zařízení do provozu nejpozději do 14 dnů od vzniku této skutečnosti.
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Autorizované měření emisí zrealizuje nejpozději do 3 měsíců od opětovného uvedení zařízení
do provozu.
Autorizované měření emisí provozovatel dále zrealizuje 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

c)

Po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který 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 autorizované měření emisí se považuje pouze takové měření, kterému předchází jeho
oznámení ČIŽP učiněné 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.“
Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:
vydává souhlas s provozem zařízení na odstraňování odpadů a souhlas s Provozním
řádem zařízení na odstraňování odpadů:
1)

„Provozní řád Zařízení k využívání odpadů – VÝROBA DRAHÝCH KOVŮ – anglická a
rafinační pec“ z července 2007

B.1.3.) Voda
B.1.3.1) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram, a.s.:
a)

Vypouštění předčištěných odpadních vod (převážně srážkové a vody z prádelny a
z výpustě č. 9) z ČOV Aktibent SD 10 do recipientu Obecnického potoka ve Lhotě u
Příbrami (u soutoku s Litavkou, ČHP 1-11-04-003) v těchto ukazatelích:

a I zrušen
a II Emisní limity platné pro vypouštění odpadních vod po ukončení rekonstrukce
ČOV(řádný provoz zařízení) :
- množství (jedná se o řízené vypouštění): max. 3 ls-1 a max. 73 000 m3/rok
- při kvalitě:
Ukazatel

Koncentrace v mg/l

Roční hmotnostní

znečištění

„p“

„m“

bilance v kg/rok

As

0,1

0,2

4,35

Cd

0,15

0,2

8,7

Pb

0,15

0,25

8,7
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Zn

1,0

1,4

60,9

Fe

3,0

5,0

217,5

Sn

1,0

1,5

87

Ni

0,3

0,5

21,75

P celk

0,7

2,0

43,5

CHSKCr

200

250

10 875

NL

12

15

656

RAS

9000

9500

391 500

C10 – C40

0,6

1,0

43,8

pH

-

6-9

-

Monitoring:
1. Za dobu trvalého provozu budou odebírány kontrolní vzorky vod při hladině na výtoku
z neutralizační stanice čistírny SD 10, 1x měsíčně v intervalu přibližně 30 dní. Vzorky
budou bodové slévané 24 hodinové.
2. Vzorky budou odebírány a analyzovány akreditovanou laboratoří, včetně vyhodnocení
výsledků.
b) Vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV (umístěné na parc. č. 1043/1 v k.ú.
podlesí nad Litavkou), do vodního toku Litavka (ř. km 40,9 ČHP 1-11-04-003):
1)

Všechny vypouštěné odpadní vody musí být z neutralizační stanice typu PAQUES
dočišťovány na ČOV - SD 10. Ze samotné neutralizační stanice nesmí být vypouštěna
žádná předčištěná voda přímo do povrchových ani podzemních vod s přihlédnutím
na § 39, zákona č. 254 / 2001 Sb.

2)

u zařízení ČOV SD 10 při provozu nepřekračovat množství odpadních vod, na které je
chemická ČOV SD 10 projektována.

c) Vypouštěné předčištěné odpadní vody z ČOV CFR 160 do Obecnického potoka
(u soutoku s Litavkou ve Lhotě u Příbrami ČHP 1-11-04-003) v ukazatelích:
- množství: průměr 1,11 ls-1, max. 3,5 ls-1, 96 m3 / den, 2917 m 3 / měsíc, 35000 m3 / rok;
- kvalita:
Ukazatel znečištění

Koncentrace v mg/l

Roční hmotnostní

„p“

„m“

bilance v kg/rok

BSK5

22

40

200

CHSKCr

120

170

850

NL

25

40

220

Pb

0,5

0,5

1,40

Zn

2,0

2,0

20

Cd

0,1

0,1

0,7

As

0,5

0,5

0,4
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Monitoring:
1) Za dobu trvalého provozu budou odebírány kontrolní vzorky vod na výtoku ČOV
do povrchových vod, 1x měsíčně v intervalu přibližně 30 dní. Vzorky budou bodové
slévané 24hodinové.
2) Vzorky budou odebírány a analyzovány akreditovanou laboratoří, včetně vyhodnocení
výsledků.
„Platnost povolení k vypouštění odpadních vod:
1) Povolení k vypouštění předčištěných OV z ČOV Aktibent SD 10 do recipientu
Obecnického potoka ve Lhotě u Příbrami (u soutoku s Litavkou, ČHP 1-11-04-003) platí
do 30. 9. 2018.
2) Povolení k vypouštění z ČOV (umístěné na parc. Č. 1043/1 v k.ú. podlesí nad Litavkou),
do vodního toku Litavka (ř. km 40,9 ČHP 1-11-04-003) do 30. 9. 2018.
3) Povolení k vypouštění předčištěných OV z ČOV CFR 160 do Obecnického potoka
(u soutoku s Litavkou ve Lhotě u Příbrami ČHP 1-11-04-003) do 30. 9. 2018.
4) Povolení k vypouštění chladících vod do povrchových (potok Litavka, ř. km 40,0 ČHP 111-04-003 ) do 30. 9. 2018.
B.1.3.2.)

Odběr podzemní a povrchové vody

Odběr podzemní vody
Odběr vody z vrtané studny hluboké 20 m umístěné v jihozápadním cípu areálu
v blízkosti Obecnického potoka (v příloze č. 2 označené jako S)
Povoluje se odběr podzemní vody v množství max. 2 l/s.
Povoluje se odběr podzemní vody v množství max. 2 l/s“ o znění, „4000 m3/měsíc a
30 000 m3/rok.“
Odběr podzemní vody probíhá z vrtané studny hluboké 20 m umístěné v jihozápadním cípu
areálu v blízkosti Obecnického potoka na pozemku p. č. 3474/2 v k. ú. Příbram, ČHP 1-11-04009.

Podmínky odběru vody:
1) měřit množství odebrané vody zařízením, jehož správnost bude ověřena,
2) výsledky měření zaslat v písemné formě za kalendářní rok na formuláři „Odběr
podzemní vody“, vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku správci povodí,
3) zrušen
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Odběr povrchové vody
Povoluje se odběr povrchové vody z Obecnického potoka v množství max. 15 l/s,
avšak musí zůstat zachován trvalý sanační průtok v Obecnickém potoce Q355
na úrovni 34 l/s. V případě poklesu průtoku na Q355 bude voda odebírána ve stejném
max. množství z Litavky, avšak musí zůstat zachován trvalý sanační průtok v Litavce
Q355 na úrovni 38,5 l/s.
Podmínky odběru vody:
1) měřit odběr vody zařízením, jehož správnost bude ověřena,
2) výsledky měření zaslat v písemné formě za kalendářní rok na formuláři „Odběr podzemní
vody“, vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku správci povodí,
3) provádět 1x za pololetí, měření jakosti odebrané vody
Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod:
5) Povolení k odběru vody z vrtané studny hluboké 20 m umístěné v jihozápadním cípu
areálu v blízkosti Obecnického potoka do 25. 1. 2018.
6) Povolení k odběru povrchové vody z Obecnického potoka platí do 25. 1. 2018.

B.1.4.) Hluk
B.1.4.1.) Hygienický limit akustického tlaku u hranice nejbližší obytné zástavby:
Limit akustického tlaku pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB (A).
Monitoring:
1) změřit jednorázově emise hluku zařízením, jehož správnost bude ověřena (dle
platné legislativy) u hranice nejbližší obytné zástavby v denní a noční době
provádět měření 1x ročně.
2) měření realizovat pomocí autorizované osoby,
3) zajistit hlukové parametry technologických zařízení garantované v projektové
dokumentací
4) Na základě provedených měření a jejich vyhodnocení, zabývat se možností
na snížení hlučnosti na hranici obce Nové Podlesí, zejména v noční době, kdy je
emisní limit pro tuto dobu značně překračován a vytvořit podmínky pro
dodržování dle platné legislativy.
5)

Provozovatel do 3 měsíců od uvedení nového systému výměny vzduchu v hale Rafinace
do provozu provede měření hladin akustického tlaku A.
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C) Odpady
C.1.)

Odpady vznikající provozem zařízení

V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vzniklými jeho vlastním provozem
uvedenými v příloze č. 3, která je nedílnou součástí rozhodnutí.
Nakládání s odpady spočívá v jejich dočasném shromažďování a následném předání odborné
firmě k odstranění nebo pro využití ve vlastním zařízení (bod C. 2. tohoto rozhodnutí).
C. 2.) Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadu
Zařízení lze provozovat, jako zařízení k využívání odpadu kde lze využívat odpady uvedené
v příloze č. 4 tohoto rozhodnutí. Nedílnou součástí rozhodnutí jsou i přílohy č. 10, 11, 12 a 13
– schválené provozní řády zařízení Šachtová pec VARTA, Hala DK, Výroba DK (anglické a
destilační pece) a Krátké bubnové pece a Linka pro zpracování elektrického a elektronického
odpadu (Provozní řád je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí) a šachtová pec VARTA pro
zpracování vyřazených olověných akumulátorů a dalších materiálů s obsahem olova“ a „Linka
na separaci plastů (polypropylenu) z vyřazených baterií a akumulátorů“ provozní řád
zpracovaný podle platné legislativy tvoří přílohu č. 10.
C. 3.) Souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem
V zařízení lze omezeně mísit nebezpečné odpady navzájem. Odpady určené k vzájemnému
míšení jsou zařazeny do skupin 1-9, uvedených v příloze č 5 tohoto rozhodnutí.
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:
Katalogové

Kategorie

číslo odpadu

odpadu

16 01 21

N

Název odpadu
Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07
až 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

2. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem Zařízení na shromažďování
odpadů a výrobků s ukončenou životností. 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.
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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 vždy 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 shromažďovacího místa baterií Li-ion a NiMH s ukončenou
životností soustřeďovat pouze za předpokladu, že tato činnost bude předmětem
kolaudačního souhlasu Stavebního úřadu MěÚ Příbram.
6. Zařízení lze provozovat až po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.
7. Pro účely evidence odpadů bude provozovatel používat identifikační číslo zařízení
CZS01878.

D) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a
rizik s nimi spojených
Nakládání s vodami:
1) zrušen
2) Odběr povrchové vody nesmí být realizován, pokud ve vodním toku v místě odběru, klesne
odebrané množství Qr pod hodnotu minimálního zůstatkového průtoku.
3) Všechny vypouštěné odpadní vody musí být z neutralizační stanice typu PAQUES
dočišťovány na ČOV - SD 10. Ze samotné neutralizační stanice nesmí být vypouštěna
žádná předčištěná voda přímo do povrchových ani podzemních vod.
4) Při zacházení se zvlášť nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami řídit se platnou
legislativou.
5) Provozní záznamy a záznamy o provedených opatřeních budou uchovávány po dobu 5 let.

Omezení vzniku odpadů a nakládání s nimi:
1) zrušen
2) Zpracovat do tří měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí studii pro zavedení nové
technologie vakuového odzinkování za účelem omezení vzniku sodné strusky.
3) Vést důkladnou evidenci nebezpečných odpadů s informacemi o jejich místech vzniku,
druhu a množství až předání k likvidaci osobě, která má na tuto činnost příslušnou
autorizaci.
4) zrušen
5) Při přejímkách nakupovaných odpadů, které jsou základním vsázkovým materiálem se řídit
odsouhlasenými pracovními předpisy a vést o těchto nákupech důkladnou evidenci.
6) Využívání odpadu přijatého i vzniklého při provozování uvedeného zařízení bude
prováděno v souladu se schváleným provozním řádem.
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7) Dojde-li k jakékoliv změně oproti schválenému provoznímu řádu (změna technologie,
zařízení, druhu odpadů, apod.), bude tato skutečnost neodkladně oznámena KÚSK, odboru
životního prostředí a zemědělství.
8) Všichni pracovníci, kteří jakýmkoliv způsobem nakládají s odpady, budou prokazatelně
seznámeni s provozním řádem zařízení.
9) Odpad 10 04 01* Strusky (z prvního a druhého tavení) může být ukládán na skládku pouze
za předpokladu, že pro skládku bude mít právoplatný souhlas k provozování zařízení
k odstraňování odpadů.
10) Odpady, které vzniknou při provozování zařízení a jsou následně předávány oprávněné
osobě, budou přednostně předávány k jejich dalšímu využití před odstraněním.
11) Každá sběrná nádoba na nebezpečný odpad bude označena názvem odpadu, resp. skupinou
odpadů, jeho (jejich) katalogovým číslem a jménem odpovědné osoby, současně u ní bude
vyvěšen „Identifikační listy jednotlivých nebezpečných odpadů“.
12) Odpadní alkálie budou ukládány do nepropustných nádob, budou zakrytovány a umístěny
v záchytných vanách.
13) Nádoby s odpadem 11 01 07 musí být umístěny v záchytných vanách.
14) Podmínky pro míšení nebezpečných odpadů navzájem:
a) Odpady budou míšeny dle jednotlivých skupin uvedených v příloze 5 (1-9) k jejich
dalšímu využití v souladu se schválenými provozními řády jednotlivých zařízení, a to:
- skupina 1-9 v zařízení „šachtová pec VARTA“
- skupiny 3,7, 8 a 9 v zařízení „krátké bubnové pece“
- skupina 6 a 8 v zařízení „anglická pec“
- skupina 6 v zařízení „Hala DK“
15) zrušena
16) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí:
a) Pro pracovníky přicházejícími do styku s nebezpečnými odpady provádět minimálně
1x ročně periodické školení. Školení provádět k tomuto úkolu pověřenou osobou,
která je držitelem příslušného osvědčení.
b) Mít k dispozici po celou dobu provozu bezpečnostní listy používaných látek pro
úplnost informací o látkách, které by odpovídaly požadavkům platné legislativy.
17) Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie:
a) Provést opatření vyplývající z energetického auditu za účelem snížení vlastní
energetické náročnosti na jednotku produkce.
18) Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
a) Závady a poruchy na zařízeních mající vliv na životní prostředí musí být v co
nejkratší době opraveny předepsaným způsobem podle schválených Provozních
předpisů.
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b) V případě havárie postupovat podle vypracovaných havarijních plánů, které jsou
součástí havarijní směrnice.
c) zrušen

E) Souhrnné podmínky
1.

Vypracovat detailní postup případné likvidace nebo přechodného zajištění
zařízení při ukončení či přerušení provozu v době do 1 roku od uvedení
do provozu a ohlásit ji jako změnu dle §16 odst. b) zákona o integrované
prevenci. Rovněž jako změnu dle §16 odst. b) zákona o integrované prevenci
ohlašovat použití nebezpečných chemických látek a přípravků podle platné
legislativy, a závadných látek dle platné legislativy, které jsou vstupními látkami
a surovinami pro výrobní proces a nejsou uvedeny v příloze č. 6, která je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2.

Po celou dobu provozu zařízení mít k dispozici smluvní zajištění nezávadného
odstranění všech produkovaných odpadů.

3.

Po celou dobu provozu zajistit smlouvou odvoz a odběr odpadní vody na jiné
čistírně odpadních vod pro případ havárie vlastní ČOV.

4.

Mít po celou dobu provozu atest o nepropustnosti všech havarijních a
záchytných jímek.

5.

Pokračovat v průzkumných pracích k tvorbě projektu na odstranění starých
zátěží a na jejich základě vypracovat stavební projekt na provedení sanací
do konce roku 2005.

6.

Odstraňovat sodnou strusku z provozu bubnových pecí pouze externím
způsobem, tj. odborně způsobilou firmou, nemá-li žadatel schválené zařízení na
její odstranění.

7.

Provozovatel bude do 31. 1. následujícího roku zasílat hlášení o jakosti
vypouštěných odpadních vod.

8.

zrušen

9.

V případě, že provozovatel bude chtít rozšířit stávající integrované povolení o
povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky
z neutralizační stanice PAQUES do kanalizace, zažádá o změnu integrovaného
povolení.

10. Provozovatel zajistí ochranu podzemních a povrchových vod v průběhu doby
přestavby šachtové pece.
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F) Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů a §13 odst. 4.
písm. k) zákona o integrované prevenci.
Kopie dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních
limitů, podmínek rozhodnutí budou sumárně jednou ročně zasílána Krajskému úřadu
středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vždy k 31. 1. následujícího
roku.

G) Podle § 44 zákona o integrované prevenci se zrušují pravomocná
rozhodnutí:
1) rozhodnutí ONV Příbram, odborem zemědělství, lesního a vodního hospodářství,
č. j.: ZVLH - 2963/1982, ze dne 15. 12. 1982.

2) rozhodnutí OÚ Příbram, referát životního prostředí - odd. vodního hospodářství č. j.: vod.
1783/1998 - A Pr ze dne 27. 1. 1999 a upřesněného rozhodnutím téhož úřadu č. j.: ŽP
734, 1954/2000 ze dne 6. 11. 2000

3) rozhodnutí OÚ Příbram, referát životního prostředí odd. vodního hospodářství pod
č. j.: ŽP 1562,1690/2000 Pr ze dne 4. 9. 2000

4) rozhodnutí OÚ Příbram, referát životního prostředí - odd. vodního hospodářství pod
č. j.: vod. 598/2000 Pr ze dne 3. 4. 2000

5) rozhodnutím OÚ Příbram, referát životního prostředí - odd. vodního hospodářství pod
č. j.: ŽP 2579/2000 ze dne 6. 11. 2000

6) rozhodnutí KÚSK, odbor ŽPaZ č. j.: Žp 32621/02-3 B ze dne 20. 1. 2003
7) rozhodnutí KÚSK, odbor ŽPaZ č. j.: Žp 32621/02-2 B ze dne 28. 1. 2003 rozhodnutí
KÚSK, odbor ŽPaZ č. j.: Žp 32621/02-3 A ze dne 20. 1. 2003

8) rozhodnutí KÚSK, odbor ŽPaZ č. j.: Žp 32621/02-2 C ze dne 21. 1. 2003
9) rozhodnutí KÚSK, odbor ŽPaZ č. j.: Žp 32621/02-2 E ze dne 21. 1. 2003
10) rozhodnutí ONV v Příbrami, odbor země. vodní a les. hospodářství, č. j.: ZVLH
2963/1982 ze dne 15. 12. 1982

H) O připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení,
dotčených orgánů státní správy, odborně způsobilé osoby rozhodl
Krajský úřad podle §13 odst. 5 zákona o integrované prevenci
takto:
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava. - připomínky akceptovány v plném rozsahu.
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Středočeský kraj - připomínky akceptovány v plném rozsahu.
Město Příbram – připomínky neuplatněny.
MěÚ Příbram – připomínky neuplatněny.
ČIŽP - připomínky Oddělení ochrany ovzduší akceptovány v plném rozsahu.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - připomínky akceptovány v plném
rozsahu, kromě:
stanovení četnosti měření hladiny akustického tlaku 2x ročně
Nebyl akceptován požadavek na měření hluku 2x ročně, neboť nebyl shledán důvod pro
takovou intenzitu měření (měření hluku neprokázalo překračování zákonného limitu). Místo
toho byla v rozhodnutí uvedena četnost měření 1x ročně, která je výsledkem dohody všech
zúčastněných stran na ústním jednání.
problematika olova v půdě (staré zátěže)
Tento neuspokojivý stav způsobil předchozí provozovatel, který nemá na současného
provozovatele žádnou právní vazbu. Problematiku starých zátěží řeší ČIŽP ve spolupráci
MŽP. V rozhodnutí byla uložena podmínka pokračovat v probíhajících sanacích. Další
podmínky ohledně likvidace starých zátěží nelze v tomto rozhodnutí stanovit, neboť jejich
původcem není současný provozovatel.
změna ochranného pásma
Nelze vyhovět požadavku na změnu ochranného pásma, neboť to není v kompetenci Krajského
úřadu v tomto řízení. Ochranné pásmo vyhlašuje příslušný stavební úřad.
Český ekologický ústav, Agentura IPPC – většina připomínek byla zapracována
do rozhodnutí, neakceptované připomínky nebyly zapracovány z těchto důvodů:

Vypouštění podzemních vod vytékajících výustí č. 5 do recipientu Litavka.
Tato část byla vypuštěna při ústním jednání na žádost provozovatele. ČEÚ-AIP a
ostatní účastníci jednání souhlasili.
Emisní limit TZL u kotelny byl vypuštěn.
Tato část byla vypuštěna při ústním jednání na žádost provozovatele. Provozovatel
vznesl námitku, že u čistého paliva jakým je zemní plyn nemá smysl TZL měřit. ČEÚAIP a ostatní účastníci jednání souhlasili.
Způsob monitorování emisí a přenosů - Směrnici SE - 05 /01, týkající se monitorování a
měření doplnit o parametry, které se mají sledovat. Jedná se zejména o těžké kovy, soli, pH.
Tato problematika je v dané směrnici a návazných dokumentech řešena dostatečně a
v souladu s tímto požadavkem, proto není třeba tuto podmínku ukládat.

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.
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Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 5. 9. 2016 žádost společnosti Kovohutě Příbram nástupnická,
a.s., se sídlem Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81 o vydání 14. 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.
Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je vybudování nového odlučovacího
zařízení šachtové pece, která slouží k recyklaci odpadů s obsahem olova. Dalším důvodem
změn je připravovaná evropská legislativa, která zpřísní zejména emisní limity pro olovo a
oxid siřičitý. U nového zařízení je předpoklad snížení emisí tuhých znečišťujících látek včetně
olova v pevné fázi. Zařízení také bude vybaveno odsiřovacím zařízením a novou dohořívací
komorou pro spaliny obsahující emise CO a organických látek včetně perzistentních látek
(PCDD/PCDF). Kapacita čištění spalin u nového zařízení je o 20% vyšší než u stávajícího
filtru. Nové odlučovací zařízení bude schopno plnit navrhované limity pro BAT technologie
v průmyslu recyklace olověných odpadů a výroby olova. Součástí žádosti je návrh
aktualizovaného provozního řádu zařízení.
Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu
v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení.
O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož předmětem
změny je vybudování nového odlučovacího zařízení šachtové pece, která slouží k recyklaci
odpadů s obsahem olova. Nové zařízení sníží emise znečišťujících látek vypouštěných
do ovzduší a tím bude zvýšena ochrana životního prostředí a zdraví lidí.
Výroková část integrovaného povolení v platném znění se mění a doplňuje takto:
1. V části Popis provozovaných technologií, Divize recyklace se text mění a doplňuje
takto:
V části tavící pec na výrobu surového olova se ruší text: „v pytlovém filtru (3 ks jet filtr účinnost 99 %)“ a nahrazuje se textem: „v novém filtračním zařízení LPOL-4-420-4
(Polata) s automatickou regenerací filtračních hadic. Činná filtrační plocha hadic je
3 275 m2. Na potrubní trase před vstupem do filtru je instalováno zařízení pro vápnění
spalin, které bude v případě potřeby sloužit k zaprašování textilií pro odsíření spalin.
Spaliny jsou vedeny do stávajícího komína o výšce 160 m. Účinnost filtru je min. 99,8 %.“
2. V části Popis provozovaných technologií, Související provozy se text mění takto:
Ruší se řádek tabulky s textem: „1; NS; Neutralizační stanici PAQUES čištění odpadních
vod od těžkých kovů zařízení využívá k neutralizaci elektrolyt z autobaterií celková
kapacita 8 000 m3/rok“.
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3. V části B.1.1. Ovzduší, B.1.1.1. Šachtová pec – zdroj č. 101 se text mění a doplňuje
takto:
Ve větě první nad tabulkou se ruší text: „třemi paralelními pytlovými tkaninovými filtry“ a
nahrazuje se textem: „filtračním zařízením LPOL-4-420-4 (Polata)“. Dále se v tabulce
mění emisní limity u TZL z 10 mg/m3 na 2 mg/m3, u VOC z 20 mg/m3 na 10 mg/m3 a u
SO2 z 800 mg/m3 na 500 mg/m3.
4. V části B.1.3.1.) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram nástupnická, a.s. se
text mění takto:
V bodu a) se v první větě ruší text: „a odpadní vody z neutralizační stanice PAQUES“,
dále se ruší bez náhrady bod a)I.
5. V části B.1.3.2.) Odběr podzemní a povrchové vody, Platnost povolení k odběru
povrchových a podzemních vod se text mění a doplňuje takto:
V odrážce 1) a 2) se ruší text: „po dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí“ a
nahrazuje se textem: „do 25. 1. 2018“.
6. V části B.1.4.1.) Hygienický limit akustického tlaku u hranice obytné zástavby se text
mění takto:
V odrážce 1) se ruší text: „do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí, a dále“.
Seznam platných příloh integrovaného povolení:
Příloha č. 1 Situace objektu
Příloha č. 2

Plán umístění zařízení a přilehlých objektů

Příloha č. 3

Seznam nebezpečných odpadů vzniklých provozem zařízení

Příloha č. 4

Seznam odpadů, které lze v zařízení využívat

Příloha č. 5

Skupiny odpadů k míšení navzájem

Příloha č. 6

Suroviny, pomocné materiály a další látky

Příloha č. 8

Provozní řád velkého zdroje znečišťování ovzduší – Divize PRODUKTY

Příloha č. 10 rozhodnutí č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009 Provozní řád
zařízení k využívání nebezpečných odpadů „ Šachtová pec VARTA pro
zpracování vyřazených olověných akumulátorů a dalších materiálů s obsahem
olova“ a „Linka na separaci plastů (polypropylenu) z vyřazených baterií a
akumulátorů“
Příloha č. 13 Provozní řády zařízení Krátké bubnové pece
Příloha č.1

rozhodnutí č. j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006 - mapa se
zakreslením nově povolované Linky OEEZ

Příloha č.2

rozhodnutí č. j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006 - Schválený
provozní řád zařízení k využívání odpadu – Linka OEEZ

Příloha č. 4

rozhodnutí č. j.: 123866/KUSK/2007

OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007 – Provozní

řád Zařízení k využívání odpadů – VÝROBA DRAHÝCH KOVŮ – anglická a
rafinační pec“ z července 2007.
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Příloha č. 2

rozhodnutí č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014 - Havarijní plán opatření
pro případ ekologické havárie, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., s datem
24. 7. 2013

Příloha č. 1

rozhodnutí č. j.: 127299/2014/KUSK ze dne 6. 3. 2015 Základní zprávu
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., vypracovanou společností AQUATEST
a.s.

Příloha č. 3

rozhodnutí č. j.: 127299/2014/KUSK ze dne 6. 3. 2015 Provozní řád Anglická
sháněcí pec (104), rafinační pec (120), vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou
ze dne 6. 8. 2014

Příloha č. 4

rozhodnutí č. j.: 127299/2014/KUSK ze dne 6. 3. 2015 Provozní řád TOZ
(továrna na olověné zboží), DOV (drobné olověné výrobky), LK (ložiskové
kovy) a výroba pájek, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou ze dne
15. 8. 2014

Příloha č. 5

rozhodnutí č. j.: 127299/2014/KUSK ze dne 6. 3. 2015 Provozní řád Čistírna
odpadních vod AKTIBEND SD 10 ze dne 15. 8. 2014

Příloha č. 1

rozhodnutí č. j.: 132004/2016/KUSK ze dne 4. 10. 2016 - Provozní řád zařízení
Šachtová pec VARTA (101), krátké bubnové pece (102), rafinace olova (103)
ze dne 23. 8. 2016

Krajský

úřad

provozovatele

upozorňuje

na

zákonnou

povinnost

provedení

autorizovaného měření do tří měsíců od uvedení nového filtračního zařízení do provozu.
Krajský úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedl celý výrok integrovaného
povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, ve znění všech změn. K tomuto
kroku byl krajský úřad veden úvahami, že tímto rozhodnutím je povolena již 14. změna
integrovaného povolení a těmito změnami došlo ke změnám u většiny výroků původní
výrokové části, tato byla nahrazena novou výrokovou částí. Krajský úřad odstranil drobné
překlepy v textu, které nemají vliv na věcné znění výroku rozhodnutí, dále pak odstranil text
týkající se již rušeného zařízení neutralizační stanice PAQUES (rozhodnutí krajského úřadu
č. j.: 124887/2011/KUSK ze dne 18. 10. 2011) a již neplatnou podmínku a)I týkající se
stanovení limitů pro vypouštění odpadních vod při rekonstrukci ČOV. Změnou integrovaného
povolení ve smyslu tohoto rozhodnutí nedochází ke změně hodnocení použití nejlepších
dostupných technik v zařízení, které bylo provedeno v předchozích řízeních o vydání
integrovaného povolení a jeho změn.
Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům
řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 5. 9. 2016 zahájeno řízení o změně
integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení
ke změně vyjádřili.
Krajskému úřadu byla ve stanovené lhůtě doručena tato vyjádření stanoviska
příslušných správních úřadů:
Česká

inspekce

životního

prostředí,

Oblastní

inspektorát

Praha

stanovisko

č..: ČIŽP/41/IPP/0701030.011/16/PVZ ze dne 26. 9. 2016, ČIŽP nemá k předložené žádosti
připomínky.
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Toto správní řízení není navazujícím správním řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,
zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů
řízení, vyjádření obdržených k řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního
prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona o integrované prevenci.
Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírá.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení
odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu
Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání
se počítá ode dne následujícího po dni doručení.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se
do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.
V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne
následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený
dokument připraven k vyzvednutí.
Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:
Příloha č. 1 Provozní řád zařízení Šachtová pec VARTA (101), krátké bubnové pece (102),
rafinace olova (103) ze dne 23. 8. 2016
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Rozdělovník:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81
Na vědomí (po nabytí právní moci):
MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, Wolkerova 40, Praha 6

V Praze dne:

6. 12. 2016

Číslo jednací:

160581/2016/KUSK OŽP/Vk

Spisová značka:

SZ_160581/2016/KUSK/6

Dle rozdělovníku

Oprávněná
úřední osoba:

Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované
prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované
prevenci
vydává
změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím
č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/
OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK

OZP/Tr ze dne

26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007,
rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím
č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/
KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne
2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015,
rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/
2014/KUSK

OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK

OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne
20. 4. 2016, č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016
(dále integrované povolení) podle § 19a odst. 2 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
Zborovská 11

150 21 Praha 5 tel.: 257 280 855

vackovav@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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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
neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných
produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a
kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.
Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:
1.

V části Popis provozovaných technologií, Divize drahé kovy se text mění a doplňuje
takto:
Za nadpis Hala drahých kovů se vkládá text: „Zařízení IČZ: CZS01193 Výroba drahých
kovů – Zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich
homogenizace:“ Dále se ruší text: „2, HALA DK“ u Rafinační pece DDK. Celý text
části Divize drahé kovy nyní zní:
„Divize drahé kovy

Hala drahých kovů
Zařízení IČZ: CZS01193 Výroba drahých kovů – Zařízení na
hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich
homogenizace:
homogenizační linka, kelímkové pícky
2

HALA
DK

linka sestává ze dvou stupňů drcení, magnetického
separátoru,

vzorkovacího

a

kompresorů

a

dopravníků

zpracovávají

pásových
především

odprašovacího

odpady

zařízení,

Mechanicky

se

z elektrotechnického

průmyslu a zdravotnictví s obsahem drahých kovů, převážně
na bázi plastů. V kelímkových píckách probíhá tavení vzorků
odpadů a odpadů s vysokým podílem drahých kovů.
Anglické pece (Anglická pec a rafinační pec DDK)
sháněcí, jemná sháněcí, rafinační, destilační
destilace obohacené Pb Ag pěny v grafitové retortě a tavení
celková kapacita cca max. 20 000 kg Ag anod/rok
Rafinační 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
zařazení injektáže alkalického sorbentu či jeho směsi
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s aktivním

uhlím

pro

eliminaci

zbytkových

emisí

perzistentních organických látek a VOC.“
2.

V kapitole části B.1.1.) Ovzduší, se text mění a doplňuje takto:
V tabulce B.1.1.1. Šachtová pec – zdroj č. 101 se u znečišťující látky TOC mění
emisní limit z 10 mg/m3 na 20 mg/m3.

3.

V příloze č. 4 rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004 se doplňuje
seznam odpadů, které lze v zařízení využívat o tyto odpady:
Kategorie
odpadu

Kat. č.

Název druhu a katalogové číslo odpadu
Kaly z čištění odp. vod v místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod
číslem 06 07 02)

N

06 05 02

N

06 13 02

N

07 01 10

Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

N

07 02 14

Odpady přísad obsahující nebezpečné látky

N

07 02 16

Odpady obsahující nebezpečné silikony

O

08 01 11

N

09 01 11

N

10 01 14

O

10 01 15

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené
pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu
obsahující nebezpečné látky
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu
neuvedené pod číslem 10 01 14

O

10 02 02

Nezpracovaná struska

O

10 03 02

Odpadní anody

O

10 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

N

10 11 19

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

N

16 03 03

Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

O

16 03 04

Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich
vzniku obsahující nebezpečné látky
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4.

N

16 06 03

Baterie obsahující rtuť

O

20 01 99

Další frakce jinak blíže neuvedené

Ruší se příloha č. 4 rozhodnutí č. j.: 123866/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne
30. 11. 2007 – Provozní řád Zařízení k využívání odpadů – VÝROBA DRAHÝCH
KOVŮ – anglická a rafinační pec“ z července 2007.

5.

Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci se vydává
souhlas s Provozním řádem zařízení k využívání odpadů (IČZ: CZS01193) Výroba
drahých kovů – zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich
homogenizace, s datem říjen 2016, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 27. 10. 2016 žádost 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/OŽP ze dne 14. 4. 2004 ve znění pozdějších změn.
Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je sloučení zařízení Homogenizační
linka a keramické pícky a zařízení Anglická pec a rafinační pec v divizi Drahých kovů.
Sloučené zařízení bude mít název Výroba drahých kovů – Zařízení na hutní zpracování
odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace. Toto zařízení bude mít IČZ
CZS01193 (původně IČZ pro Anglickou pec). Dále provozovatel žádá o rozšíření seznamu
odpadů využívaných ve sloučeném zařízení. Jedná se o odpady s charakterem a vlastnostmi
odpadů v zařízení již zpracovávaných. Důvodem žádosti o rozšíření seznamu odpadů
přijímaných do zařízení je požadavek zákazníků provozovatele. Součástí žádosti je návrh
aktualizovaného provozního řádu zařízení. Provozovatel také žádá o úpravu emisního limitu
pro těkavé organické látky (TOC) pro zdroj č. 101 Šachtová pec, kde omylem při 14. změně
IP požádal o změnu limitu z původních 20 mg/m3 na 10 mg/m3.
Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu
v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení.
O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož nedochází
k navýšení kapacity zařízení, není povolováno žádné nové zařízení. Provozovatel v žádosti
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uvádí, že v žádném případě nedojde k naplnění kapacity zpracovávajících zařízení ani
skladovacích prostředků a vzhledem k miniaturizaci spotřebních zařízení a snižování obsahu
drahých kovů v nich bude objem přijímaných odpadů do budoucnosti nižší. Změnou limitu
TOC na původně povolených 20 mg/m3 bude i nadále zachována vysoká úroveň ochrany
životního prostředí protože v Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032, kterým se
stanoví závazné závěry o BAT pro neželezné kovy (BAT 98, tabulka 26) uvádí přípustnou
hodnotu TOC 10 – 40 mg/Nm3. Nedojde tedy ke zvýšení emisí do jednotlivých složek
životního prostředí ani k ohrožení zdraví lidí.
Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení
a příslušným správním úřadům, že bylo dne 14. 3. 2016 zahájeno řízení o změně
integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení
ke změně vyjádřili. Krajský úřad zahrnul v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona o integrované
prevenci do okruhu účastníků řízení vlastníka zařízení Odpařovací stanice kyslíku a dusíku
společnost Messer Technogas s.r.o., Praha 4, Zelený pruh 99 č. p. 1560, PSČ 140 02,
IČ 407 64 788.
Krajskému úřadu byla ve stanovené lhůtě doručena tato vyjádření stanoviska účastníků
řízení a příslušných správních úřadů:
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Příbram
č. j.: KHSSC 60118/2016 ze dne 14. 11. 2016, stanovisko je bez připomínek.
Česká

inspekce

životního

prostředí,

Oblastní

inspektorát

Praha

stanovisko

č..: ČIŽP/41/IPP/0701030.012/16/PVZ ze dne 30. 11. 2016, ČIŽP má k předložené žádosti
tuto připomínku: V provozním „důležité“ uvedeno, že v případě přijetí odpadu do zařízení se
z důvodu jeho nacenění a zjištění vhodnosti zpracování v zařízení musí nejdříve provést
analýza odpadu a odpad není možné zavést do průběžné evidence, protože je možné, že
nastane případ, že zákazník si odpad odveze zpět. Dále je v provozním řádu uvedeno, že v
případě, že se jedná o nebezpečný odpad, nemůže být evidence přepravy nebezpečného
odpadu ukončena, než dojde ke shodě se zákazníkem a než bude odpad zaevidován z obou
stran.
Inspekce s tímto postupem přijetí/nepřijetí odpadů do zařízení tak, jak je stručně popsán v
provozním řádu, nesouhlasí, jelikož odpad bude od zákazníka převezen do zařízení, kde bude
minimálně do doby zjištění jeho vhodnosti/nevhodnosti pro zpracování v zařízení skladován.
Dochází tedy k nakládání s odpadem v tomto zařízení a odpad musí být zanesen do průběžné
evidence tohoto zařízení. K nebezpečnému odpadu jsou navíc vystavovány evidenční listy pro
přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, které nelze pominout. V předloženém
provozním řádu je popsán spíše důvod, který společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
vede k tomuto postupu na místo toho, aby byl podrobně popsán vlastní způsob nakládání s
odpady.
V případě navrhovaného postupu ze strany společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. je
třeba dopracovat podrobně způsob nakládání a evidence odpadů, budou-li se nacházet
v režimu „na cestě“. Doporučujeme tento postup případně předem projednat s krajským
úřadem.
Krajský úřad:
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Vzhledem k řešené problematice krajský úřad zaslal stanovisko ČIŽP provozovateli
k vyjádření. Provozovatel po zvážení celé situace zaslal, dne 5. 12. 2016 krajskému úřadu
upravený provozní řád, ve kterém byl odstraněn sporný text „Důležité“. Provozovatel se
k tomuto kroku rozhodl z důvodu možného nesouladu textu s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství.
Vzhledem k tomu, že se jednalo tento text („Důležité“) byl jedinou připomínkou k žádosti
provozovatele, krajský úřad již tento upravený provozní řád nerozesílal k vyjádření.
Toto správní řízení není navazujícím správním řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,
zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad v rámci tohoto řízení povolil všechny odpady, které lze v zařízení
využívat, tak jak si je provozovatel navrhl. Byly tedy povoleny i odpady kategorie ostatní,
katalogová čísla 10 07 99 a 20 01 99. Důvodem jejich povolení je skutečnost, že nevznikají
provozem zařízení, ale jsou zařízením dále využívána.
Krajský úřad v rámci tohoto řízení vyhověl návrhu provozovatele na úpravu emisního
limitu u znečišťující látky TOC na 20 mg/m3. Provozovatel omylem v žádosti o 14. změnu IP
snížil stávající emisní limit 20 mg/m3 stanovený pro TOC na 10 mg/m3. Zvýšení tohoto
emisního limitu na 20 mg/m3 bude i nadále zachována vysoká úroveň ochrany životního
prostředí protože v Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032, kterým se stanoví
závazné závěry o BAT pro neželezné kovy (BAT 98, tabulka 26) uvádí přípustnou hodnotu
TOC 10 – 40 mg/Nm3. Nedojde tedy ke zvýšení emisí do jednotlivých složek životního
prostředí ani k ohrožení zdraví lidí.
Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů
řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších
dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.
Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírá.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení
odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu
Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání
se počítá ode dne následujícího po dni doručení.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se
do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.
V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne
následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený
dokument připraven k vyzvednutí.
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Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:
Příloha č. 1 Provozní řád zařízení k využívání odpadů (IČZ: CZS01193) Výroba drahých
kovů – zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich
homogenizace, s datem říjen 2016, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou
Rozdělovník:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81 (na vědomí bez příloh)
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I
Na vědomí (po nabytí právní moci):
MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, Wolkerova 40, Praha 6

V Praze dne:

20. 12. 2016

Číslo jednací:

186168/2016/KUSK OŽP/Vk

Spisová značka:

SZ_160581/2016/KUSK/10

Dle rozdělovníku

Oprávněná
úřední osoba:

Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované
prevenci), r o z h o d l podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v řízení o vydání
změny integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004 pro společnost
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
denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je
provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81
uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2. 5. b) – Zpracování
neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných
produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a
kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů,
t a k t o:
Výroková část rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. j.: 160581/2016/KUSK
OŽP/Vk ze dne 6. 12. 2016
se o p r a v u j e:
V bodu 3. se v tabulce v sedmém řádku a prvním sloupci ruší text: „O“ a nahrazuje se textem
„N“. Celý řádek sedmý nyní zní:

Zborovská 11

150 21 Praha 5 tel.: 257 280 855

vackovav@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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N

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky

Tato oprava se také provádí na straně č. 3 v Provozním řádu zařízení k využívání odpadů
(IČZ: CZS01193) Výroba drahých kovů – zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem
drahých kovů vč. jejich homogenizace, s datem říjen 2016, vypracovaný Ing. Vladimírem
Pluchou

Odůvodnění
Krajský úřad vedl řízení o změně integrovaného povolení pro 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“ provozované společností Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem
Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81. Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je
sloučení zařízení Homogenizační linka a keramické pícky a zařízení Anglická pec a rafinační
pec v divizi Drahých kovů. Sloučené zařízení bude mít název Výroba drahých kovů – Zařízení
na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace. Toto zařízení
bude mít IČZ CZS01193 (původně IČZ pro Anglickou pec). Dále provozovatel žádal o
rozšíření seznamu odpadů využívaných ve sloučeném zařízení. Jedná se o odpady
s charakterem a vlastnostmi odpadů v zařízení již zpracovávaných. Důvodem žádosti o
rozšíření seznamu odpadů přijímaných do zařízení je požadavek zákazníků provozovatele.
Součástí žádosti je návrh aktualizovaného provozního řádu zařízení. Provozovatel také žádal o
úpravu emisního limitu pro těkavé organické látky (TOC) pro zdroj č. 101 Šachtová pec, kde
omylem při 14. změně IP požádal o změnu limitu z původních 20 mg/m3 na 10 mg/m3.
Po provedeném řízení bylo dne 6. 12. 2016 krajským úřadem vydáno rozhodnutí o
změně integrovaného povolení 160581/2016/KUSK.
Krajský úřad byl dne 19. 12. 2016 provozovatelem požádán o provedení opravy
rozhodnutí a to opravu kategorie opadu z O na N u odpadu katalogové číslo 08 01 11.
Provozovatel v ohlášení plánované změny v provozu zařízení chybně přiřadil u tohoto odpadu
jeho kategorii, v rozporu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zřejmý tzv. „nedopis resp. přepis“, krajský úřad proto
vydává „opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí“.
Provozovatel byl s tímto postupem seznámen a souhlasí s ním.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení
odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu
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Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání
se počítá ode dne následujícího po dni doručení.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se
do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.
V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne
následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený
dokument připraven k vyzvednutí.
Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy: Strana č. 3 Provozního řádu zařízení k využívání odpadů (IČZ: CZS01193) Výroba
drahých kovů – zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč.
jejich homogenizace, s datem říjen 2016, vypracovaného Ing. Vladimírem Pluchou

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
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I
Na vědomí (po nabytí právní moci):
MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

V Praze dne:

10. 1. 2017

Číslo jednací:

175702/2016/KUSK OŽP/Vk

Spisová značka:

SZ_175702/2016/KUSK/5

Dle rozdělovníku

Oprávněná
úřední osoba:

Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované
prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované
prevenci
vydává
změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím
č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/
OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK

OZP/Tr ze dne

26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007,
rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím
č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/
KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne
2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015,
rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/
2014/KUSK

OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK

OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne
20. 4. 2016,

č. j.: 132004/2016/KUSK

č. j.: 160581/2016/KUSK

OŽP/Vk

ze

OŽP/Vk
dne

ze

6. 12. 2016,

dne
opravené

4. 10. 2016,
rozhodnutím

č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 12. 2016
(dále integrované povolení) podle § 19a odst. 2 a 4 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
Zborovská 11

150 21 Praha 5 tel.: 257 280 855

vackovav@kr-s.cz

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

V části Popis provozovaných technologií, Související provozy se text doplňuje takto:
Za odstavec „ČOV – SD 10“ se vkládá odstavec, který zní:
„Záchytná a neutralizační stanice
slouží k neutralizaci kyselých vod s obsahem jemných kalů z Haly surovin před jejich
odtokem do vnitropodnikové kanalizace a na ČOV – SD 10“

2.

V části E) Souhrnné podmínky se text doplňuje takto:
Za bod 10. se vkládá bod 11. který zní:
„Před uvedením Záchytné a neutralizační stanice do provozu doplní provozovatel toto
zařízení do Havarijního plánu opatření pro případ ekologické havárie, Kovohutě
Příbram nástupnická, a.s. Takto doplněný havarijní plán provozovatel předloží
krajskému úřadu ke schválení.“

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 28. 11. 2016 žádost 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 uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci
v kategorii 2.5 b a je provozováno podle vydaného integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/
2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004 ve znění pozdějších změn.
Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je výstavba Záchytné a neutralizační
stanice, která bude sloužit k předčištění a úpravě pH kyselých znečištěných odpadních vod
z Haly surovin. Neutralizační stanice bude umístěna na kanalizačním řadu z Haly surovin a
bude sloužit k záchytu kyselých vod a jemných kalů vzniklých při nakládání s přijatými
odpady na bázi Pb baterií, kalů a prachů (příjem, rozdrcení či rozdružení, skladování,
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recyklace). Stanice bude vybavena retenční nádrží o objemu 21 m3 a sedimentačními jímkami
o objemu 54,7 m3 a 18,7 m3. Upravená odpadní voda bude ze stanice přepouštěna do stávající
podnikové kanalizace a na ČOV - SD 10. Objekt neutralizační stanice bude vybaven také
dvěma venkovními záchytnými vanami o objemu 14 m3 pro výsyp obsahu zametacího vozu.
Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu
v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení.
O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož vybudováním
Záchytné a neutralizační stanice dojde ke zlepšení podmínek při čištění odpadních vod
na ČOV SD 10. Nedojde tedy ke zvýšení emisí do jednotlivých složek životního prostředí ani
k ohrožení zdraví lidí.
Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům
řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 28. 11. 2016 zahájeno řízení o změně
integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení
ke změně vyjádřili.
Krajskému úřadu byla ve stanovené lhůtě doručena tato vyjádření a stanoviska
účastníků řízení a příslušných správních úřadů:
Stanovisko České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha:
č. j.: ČIŽP/41/IPP/0701030.013/16/PVZ ze dne 21. 12. 2016 – souhlasí se s připomínkou:
„Bude třeba odpovídajícím způsobem doplnit Havarijní plán.“
Krajský úřad: krajský úřad stanovil v tomto smyslu podmínku č. 2 ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Stanovisko Městského úřadu Příbram, Odboru životního prostředí:
č. j.: MeUPB 100239/2016/OZP/Wa ze dne 23. 12. 2016 – souhlasí se bez připomínek
Toto správní řízení není navazujícím správním řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,
zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů
řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších
dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.
Provozovatel si v žádosti navrhl pro odpadní vodu vypouštěnou ze Záchytné a neutralizační
stanice do vnitropodnikové kanalizace limit 6 – 8 u ukazatele pH. Vzhledem k tomu, odpadní
voda ze Záchytné a neutralizační stanice odtéká podnikovou kanalizací na ČOV- SD 10,
krajský úřad tento limit v rozhodnutí nestanovil.
Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírá.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení
odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu
Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále
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namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání
se počítá ode dne následujícího po dni doručení.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se
do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.
V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne
následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený
dokument připraven k vyzvednutí.
Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Rozdělovník:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106, 150 00 Praha 5
Na vědomí (po nabytí právní moci):
MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

