
 

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

   

V Praze dne: 18. 1. 2019  

 

Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 

Spisová značka: 

148585/2018/KUSK  OŽP/Vk 

SZ_148585/2018/KUSK/7 

Oprávněná 

úřední osoba: 

   

Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 

 

R o z h o d n u t í 

 

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

krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci 

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci), po provedení správního 

řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 

řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci 

vydává 

 

změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím 

č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/ 

OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK  OZP/Tr ze dne 

26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, 

rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím 

č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/ 

KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 

2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím 

č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/ 2014/KUSK  

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

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

č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016, č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze 

dne 6. 12. 2016, opravené rozhodnutím č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 

20. 12. 2016, rozhodnutí č. j.: 175702/2016/KUSK  OŽP/Vk ze dne 10. 1. 2017, rozhodnutí 

č. j.: 107520/2017/KUSK ze dne 5. 10. 2017, rozhodnutí č. j.: 138398/2017/KUSK OŽP/Vk 

ze dne 13. 12. 2017, rozhodnutí č. j.: 078886/2018/KUSK  OŽP/Vk ze dne 19. 7. 2018, 

rozhodnutí č. j.: 122379/2018/KUSK  OŽP/Vk ze dne 30. 10. 2018 (dále integrované 

povolení) podle § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci 
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provozovateli zařízení: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Kovohutě 530, 

Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO 271 18 100 

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

přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t 

denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je 

provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81 

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2. 5. b) – Zpracování 

neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných 

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

kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.  

 

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se doplňuje takto: 

 

1. V části 1 Identifikační údaje provozovatele zařízení, Popis provozovaných 

technologií, Divize Recyklace se text mění a doplňuje takto: 

 U zařízení Linka OEEZ se v první větě ruší text: „1 (kromě chlazení), 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 

dle zákona č. 7/2005 Sb.“ a nahrazuje se textem: „1, 2, 3 (pouze zdroje bez obsahu Hg), 

4 (vyjma chladící techniky), 5, 6 dle platné legislativy v oblasti nakládání s odpady.“ Věta 

první nyní zní: „Technologie zařízení je určeno pro zpracování elektrických a 

elektronických zařízení skupin 1, 2, 3 (pouze zdroje bez obsahu Hg), 4 (vyjma chladící 

techniky), 5, 6 dle platné legislativy v oblasti nakládání s odpady.“ 

 

 2. V části C. 2.) Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů se text mění a 

doplňuje takto: 

  Ruší se celý text a nahrazuje se textem: 

 „Jednotlivá zařízení budou provozována podle schválených provozních řádů a lze v nich 

využívat odpady, které jsou uvedené v tomto rozhodnutí u jednotlivých zařízení. 

 

C.2.1. IČZ: CZS01192 Recyklační zařízení Šachtová pec VARTA a Krátké bubnové 

pece pro zpracování vyřazených olověných akumulátorů a dalších materiálů 

s obsahem olova včetně linky na separaci plastů (polypropylenu) a odpadního 

elektrolytu z vyřazených baterií a akumulátorů 

Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

N 06 02 01 Hydroxid vápenatý 

N 06 02 04 Hydroxid sodný a hydroxid draselný 

N 06 02 05 Jiné alkálie 

O 06 03 14 
Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 

13 

N 06 03 15 Oxidy kovů obsahující těžké kovy 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

N 06 04 05 Odpady obsahující jiné těžké kovy 

O 07 02 13 Plastový odpad 

N 
09 01 06 

Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického 

odpadu v místě jeho vzniku 

O 
09 01 07 

Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny 

stříbra 

O 
09 01 08 

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo 

sloučeniny stříbra 

O 09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití bez baterií 

O 
09 01 12 

Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie 

neuvedené pod číslem 09 01 11 

O 10 02 10 Okuje z válcování 

N 10 02 11 Odpady z čištění chladící vody obsahující ropné látky 

N 10 04 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) 

N 10 04 02 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) 

N 10 04 04 Prach z čištění spalin 

N 10 04 05 Jiný úlet a prach 

N 10 04 06 Pevný odpad z čištění plynu 

N 10 04 07 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

O 10 05 01 Strusky z prvního a druhého tavení 

N 10 05 03 Prach z čištění spalin 

O 10 05 04 Jiný úlet a prach 

N 10 05 05 Pevné odpady z čištění plynu 

N 10 05 06 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

O 
10 06 99 

Odpady jinak blíže neurčené (předčištěné kaly s obsahem 

kovů) 

O 10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) 

O 10 07 02 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) 

O 10 07 03 Pevný odpad z čištění plynu 

O 10 07 04 Jiný úlet a prach 

O 10 07 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

O 
10 07 08 

Jiné odpady z čištění chladící vody neuvedené pod číslem 10 

07 07 

O 10 07 99 Odpady jinak blíže neurčené (vyšší obsah drahých kovů) 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

O 10 08 04 Úlet a prach 

N 10 08 08 Solné strusky z prvního a druhého tavení 

O 10 08 09 Jiné strusky 

O 10 08 11 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10 

O 10 08 14 Ostatní anody 

N 10 08 15 Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

O 10 10 03 Pecní struska 

N 10 10 09 Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

N 10 10 11 Jiný úlet obsahující nebezpečné látky 

O 10 11 05 Úlet a prach 

N 
10 11 09 

Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním 

obsahující nebezpečné látky 

N 
10 11 11 

Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující 

těžké kovy (např. z obrazovek) 

O 10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 

N 10 11 15 Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

N 
10 11 17 

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné 

látky 

N 
10 11 19 

Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

obsahující nebezpečné látky 

N 10 12 11 Odpady z glazování obsahující těžké kovy 

O 10 12 12 Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11 

N 11 01 07 Alkalické mořící roztoky 

N 11 01 08 Kaly z fosfátování 

N 11 01 09 Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky 

O 11 01 10 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09 

N 11 01 16 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů 

O 
11 01 99 

Odpady jinak blíže neurčené (Pb odpady z procesu 

pokovování) 

O 11 02 03 Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy 

N 11 02 05 Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky 

O 
11 02 06 

Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 

05 

N 11 02 07 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

O 11 05 01 Tvrdý zinek 

O 11 05 02 Zinkový popel 

N 11 05 03 Pevné odpady z čištění plynu 

O 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 

O 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 

O 12 01 04 Úlet neželezných kovů 

N 12 01 05 Plastové hobliny a třísky 

N 12 01 14 Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky 

O 12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14 

N 12 01 18 Kovový kal (brusný kal a kal z lapování) obsahující olej 

N 
12 01 20 

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující 

nebezpečné látky 

O 
12 01 21 

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené 

pod číslem 12 01 20 

O 15 01 02 Plastové obaly 

O 15 01 04 Kovové obaly 

O 15 01 06 Směsné obaly 

O 15 01 07 Skleněné obaly 

N 
15 01 10 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

N 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

O 
15 02 03 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 16 01 17 Železné kovy 

O 16 01 18 Neželezné kovy 

O 16 01 19 Plasty 

O 16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené 

N 
16 02 13 

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená 

pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 

O 16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 

N 16 02 15 Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení 

O 16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

N 16 06 01 Olověné akumulátory 

N 16 06 03 Baterie obsahující rtuť 

O 
16 06 04 

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 

03) 

O 16 06 05 Jiné baterie a akumulátory 

N 16 06 06 Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů 

O 

16 08 01 

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, 

rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu 

uvedeného pod číslem 16 08 07) 

N 16 08 07 upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné látky 

O 17 02 03 Plasty 

O 17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

O 17 04 02 Hliník 

O 17 04 03 Olovo 

O 17 04 05 Železo a ocel 

O 17 04 06 Cín 

O 17 04 07 Směsné kovy 

N 17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

N 
17 04 10 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky 

O 17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

N 18 01 10 Odpadní amalgám ze stomatologické péče 

O 
19 02 03 

Upravené směsi obsahující pouze odpady nehodnocené jako 

nebezpečné 

N 
19 02 04 

Upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad 

hodnocený jako nebezpečný 

N 
19 02 05 

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující 

nebezpečné látky 

O 
19 02 06 

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod 

číslem 19 02 05 

N 19 03 04 Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný 

O 19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 

N 
19 08 11 

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod 

obsahující nebezpečné látky 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

N 
19 08 13 

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod 

obsahující nebezpečné látky 

O 19 10 01 Železný a ocelový odpad 

O 19 10 02 Neželezný odpad 

N 19 10 03 Lehká frakce a prach obsahující nebezpečné látky 

O 19 10 04 Lehká frakce a prach neuvedené od č. 19 10 03 

N 19 10 05 Jiné frakce obsahující nebezpečné látky 

O 19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod č. 19 10 05 

O 19 12 02 Železné kovy 

O 19 12 03 Neželezné kovy 

O 19 12 04 Plasty a kaučuk 

O 19 12 05 Sklo 

N 19 12 06 Dřevo obsahující nebezpečné látky 

N 
19 12 11 

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy 

odpadu obsahujícího nebezpečné látky 

O 
19 12 12 

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy 

odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 

N 

20 01 33 

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 

nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory 

obsahující tyto baterie 

O 20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 

N 
20 01 35 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 

nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

O 
20 01 36 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod 

čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

O 20 01 39 Plasty 

O 20 01 40 Kovy 

O 20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené 

 

C.2.2. IČZ: CZS01193 Výroba drahých kovů – zařízení na hutní zpracování odpadů 

s obsahem drahých kovů včetně jejich homogenizace 

Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

N 06 04 05 Odpady obsahující jiné těžké kovy 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

N 06 05 02 
Kaly z čištění odp. vod v místě jejich vzniku obsahující 

nebezpečné látky 

N 06 13 02 
Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 

06 07 02) 

N 07 01 10 Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla 

O 07 02 13 Plastový odpad 

N 07 02 14 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky 

N 07 02 16 Odpady obsahující nebezpečné silikony 

N 08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 

N 09 01 06 
Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického 

odpadu v místě jeho vzniku 

O 
09 01 07 

Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny 

stříbra 

O 09 01 08 
Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny 

stříbra 

O 09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití bez baterií 

N 09 01 11 
Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod 

čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06  03 

O 
09 01 12 

Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené 

pod číslem 09 01 11 

N 
09 01 14 

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu 

obsahující nebezpečné látky 

O 
09 01 15 

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 

N 10 04 07 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

O 10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) 

O 10 07 02 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) 

O 10 07 03 Pevný odpad z čištění plynu 

O 10 07 04 Jiný úlet a prach 

O 10 07 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

O 10 07 99 Odpady jinak blíže neurčené (vyšší obsah drahých kovů) 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

O 10 08 04 Úlet a prach 

N 10 08 08 Solné strusky z prvního a druhého tavení 

O 10 08 09 Jiné strusky 

O 10 08 11 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10 

O 10 08 14 Ostatní anody 

N 10 08 15 Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

O 10 10 03 Pecní struska 

N 10 10 09 Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

N 10 10 11 Jiný úlet obsahující nebezpečné látky 

O 10 11 05 Úlet a prach 

N 
10 11 09 

Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující 

nebezpečné látky 

N 
10 11 11 

Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující 

těžké kovy (např. z obrazovek) 

O 10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 

N 10 11 15 Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

N 
10 11 17 

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné 

látky 

N 
10 11 19 

Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

obsahující nebezpečné látky 

O 10 12 12 Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11 

N 11 01 16 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů 

N 11 02 05 Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky 

O 
11 02 06 

Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 

05 

N 11 02 07 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky 

O 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 

O 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 

O 12 01 04 Úlet neželezných kovů 

N 12 01 05 Plastové hobliny a třísky 

N 12 01 14 Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky 

O 12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14 

N 12 01 18 Kovový kal (brusný kal a kal z lapování) obsahující olej 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

N 
12 01 20 

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující 

nebezpečné látky 

O 
12 01 21 

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod 

číslem 12 01 20 

O 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

O 15 01 02 Plastové obaly 

O 15 01 03 Dřevěné obaly 

O 15 01 04 Kovové obaly 

O 15 01 07 Skleněné obaly 

N 
15 01 10 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 

N 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

O 
15 02 03 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 16 01 17 Železné kovy 

O 16 01 18 Neželezné kovy 

O 16 01 19 Plasty 

O 16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené 

N 
16 02 13 

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená 

pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 

O 16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 

N 16 02 15 Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení 

O 16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení 

N 16 03 03 Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky 

O 16 03 04 Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03 

N 
16 05 07 

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné chemické látky 

N 16 06 03 Baterie obsahující rtuť 

O 
16 06 04 

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 

03) 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

O 

16 08 01 

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, 

rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu 

uvedeného pod číslem 16 08 07) 

N 16 08 07 upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné látky 

N 
16 11 03 

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických 

procesů obsahující nebezpečné látky 

O 
16 11 04 

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických 

procesů neuvedené pod číslem 16 11 03 

O 17 02 03 Plasty 

O 17 04 02 Hliník 

O 17 04 05 Železo a ocel 

O 17 04 06 Cín 

O 17 04 07 Směsné kovy 

N 17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

N 
17 04 10 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné 

látky 

O 17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

N 18 01 10 Odpadní amalgám ze stomatologické péče 

O 
19 02 03 

Upravené směsi obsahující pouze odpady nehodnocené jako 

nebezpečné 

N 
19 02 04 

Upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad 

hodnocený jako nebezpečný 

O 19 10 01 Železný a ocelový odpad 

O 19 10 02 Neželezný odpad 

N 19 10 03 Lehká frakce a prach obsahující nebezpečné látky 

O 19 10 04 Lehká frakce a prach neuvedené od č. 19 10 03 

N 19 10 05 Jiné frakce obsahující nebezpečné látky 

O 19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod č. 19 10 05 

O 19 12 02 Železné kovy 

O 19 12 03 Neželezné kovy 

O 19 12 04 Plasty a kaučuk 

O 19 12 05 Sklo 

O 
19 12 12 

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy 

odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

N 
20 01 35 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 

nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

O 
20 01 36 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod 

čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

O 20 01 39 Plasty 

O 20 01 40 Kovy 

O 20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené 

 

C.2.3. IČZ: CZS01195 Linka pro zpracování odpadů z elektrických a 

elektronických zařízení 

Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

O 07 02 13 Plastový odpad 

O 09 01 08 
Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo 

sloučeniny stříbra 

O 09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití bez baterií 

O 09 01 12 
Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie 

neuvedené pod číslem 09 01 11 

N 10 11 11 
Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující 

těžké kovy (např. z obrazovek) 

O 10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 

N 12 01 05 Plastové hobliny a třísky 

O 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

O 16 01 17 Železné kovy 

O 16 01 18 Neželezné kovy 

O 16 01 19 Plasty 

N 16 06 01 Olověné akumulátory 

N 16 06 02 Ni-Cd baterie a akumulátory 

N 16 06 03 Baterie obsahující rtuť 

O 16 06 04 
Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 

03) 

O 16 06 05 Jiné baterie a akumulátory 

N 16 02 13 
Vyřazená zařízení obsahující nebezp. Složky neuv. Pod č. 

160214 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

O 16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod č. 160209 až 160213 

N 16 02 15 Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení 

O 16 02 16 Jiné složky odstr. Z vyřaz. Zařízení neuvedené pod č. 160215 

O 16 08 01 

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, 

rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu 

uvedeného pod číslem 16 08 07) 

O 17 02 03 Plasty 

O 17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

O 17 04 02 Hliník 

O 17 04 03 Olovo 

O 17 04 04 Zinek 

O 17 04 05 Železo a ocel 

O 17 04 06 Cín 

O 17 04 07 Směsné kovy 

N 17 04 10 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky 

O 17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

O 19 02 03 
Upravené směsi obsahující pouze odpady nehodnocené jako 

nebezpečné 

N 19 02 04 
Upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad 

hodnocený jako nebezpečný 

O 19 10 01 Železný a ocelový odpad 

O 19 10 02 Neželezný odpad 

N 19 10 03 Lehká frakce a prach obsahující nebezpečné látky 

O 19 10 04 Lehká frakce a prach neuvedené od č. 19 10 03 

N 19 10 05 Jiné frakce obsahující nebezpečné látky 

O 19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod č. 19 10 05 

O 19 12 02 Železné kovy 

O 19 12 03 Neželezné kovy 

O 19 12 04 Plasty a kaučuk 

O 19 12 05 Sklo 

N 19 12 06 Dřevo obsahující nebezpečné látky 

N 19 12 11 
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy 

odpadu obsahujícího nebezpečné látky 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

O 19 12 12 
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy 

odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 

N 20 01 33 

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 

nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory 

obsahující tyto baterie 

O 20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 

N 20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 

nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

O 20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod 

čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

O 20 01 39 Plasty 

O 20 01 40 Kovy 

O 20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené 

 

C.2.4. IČZ: CZS01178 Zařízení na shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou 

životností (průmyslových a přenosných baterií a akumulátorů typu Li-ion a NiMH) 

Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

N 16 01 21 
Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 160107 až 16 

01 11 a 16 01 13 a 16 01 14 

O/N 16 06 05 Jiné baterie a akumulátory 

O/N 20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 

 

C.2.5. IČZ: CZS02232 Zařízení divize Produkty dle § 14 odst. 2, k využití odpadů 

splňujících požadavky stanovené pro vstupní suroviny, které se v zařízení používají 

k výrobě obdobných kovů či slitin 

Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

O 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 

O 16 01 18 Neželezné kovy 

O 17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

O 17 04 02 Hliník 

O 17 04 03 Olovo 

O 17 04 04 Zinek 
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Kategorie 

odpadu 

Katalogové  

číslo 
Název odpadu 

O 17 04 06 Cín 

O 17 04 07 Směsné kovy 

O 19 10 02 Neželezný odpad 

O 19 12 03 Neželezné kovy 

O 20 01 40 Kovy“ 

 

3. V části C. 3.) Souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem se text mění a 

doplňuje takto: 

 Ve větě druhé se ruší text: „uvedených v příloze č. 5 tohoto rozhodnutí“. Dále se doplňují 

jednotlivé skupiny odpadů. Celá část C. 3.) nyní zní: 

 „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: 

 

1. skupina odpadů 

Kategorie 

odpadu 
Kat. č. Název druhu a katalogové číslo odpadu 

N 16 06 01 Olověné akumulátory 

N 20 01 33 

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 

16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a 

akumulátory obsahující tyto baterie 

 

2. skupina odpadů  

Kategorie 

odpadu 
Kat. č. Název druhu a katalogové číslo odpadu 

N 06 03 15 Oxidy kovů obsahující těžké kovy 

N 06 04 05 Odpady obsahující jiné těžké kovy 

O 15 01 04 Kovové obaly 

O 15 01 06 Směsné obaly 

O 17 04 03 Olovo 

O 17 04 07 Směsné kovy 

N 17 04 10 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky 

O 17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

 

 

 

3. skupina odpadů  
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Kategorie 

odpadu 
Kat. č. Název druhu a katalogové číslo odpadu 

N 06 03 15 Oxidy kovů obsahující těžké kovy 

N 06 04 05 Odpady obsahující jiné těžké kovy 

N 10 04 02 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) 

N 10 04 04 Prach z čištění spalin 

N 10 04 05 Jiný úlet a prach 

N 10 04 06 Pevný odpad z čištění plynu 

N 10 04 07 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

O 10 06 99 Odpady jinak blíže neurčené – předčištěné kaly 

O 10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 

O 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 

O 15 01 04 Kovové obaly 

O 15 01 06 Směsné obaly 

N 15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

N 15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

 

4. skupina odpadů  

Kategorie 

odpadu 
Kat. č. Název druhu a katalogové číslo odpadu 

N 10 11 11 
Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující 

těžké kovy (např. z obrazovek) 

O 15 01 04 Kovové obaly 

O 15 01 06 Směsné obaly 

N 16 02 13 
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky 

neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 

O 16 02 14 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 

16 02 13 

N 16 02 15 Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení 

O 16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení 

 

5. skupina odpadů  

Kategorie 

odpadu 
Kat. č. Název druhu a katalogové číslo odpadu 

N 09 01 06 
Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického 

odpadu v místě jeho vzniku 
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O 09 01 07 
Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo 

sloučeniny stříbra 

O 09 01 08 
Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo 

sloučeniny stříbra 

O 09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití bez baterií 

O 09 01 12 
Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie 

neuvedené pod číslem 09 01 11 

O 15 01 04 Kovové obaly 

O 15 01 06 Směsné obaly 

N 15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

 

6. skupina odpadů  

Kategorie 

odpadu 
Kat. č. Název druhu a katalogové číslo odpadu 

O 09 01 08 
Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo 

sloučeniny stříbra 

O 09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití bez baterií 

O 09 01 12 
Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie 

neuvedené pod číslem 09 01 11 

N 15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

N 16 02 13 
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky 

neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 

O 16 02 14 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 

16 02 13 

N 16 02 15 Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení 

O 16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení 

O 16 08 01 

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, 

rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu 

uvedeného pod číslem 16 08 07) 

O 17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

O 17 04 02 Hliník 

O 17 04 05 Železo a ocel 

O 17 04 07 Směsné kovy 

N 17 04 10 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky 

O 17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

N 20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 

nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 
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7. skupina odpadů  

Kategorie 

odpadu 
Kat. č. Název druhu a katalogové číslo odpadu 

O 15 01 04 Kovové obaly 

O 15 01 06 Směsné obaly 

N 15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

O 19 02 03 
Upravené směsi odpadů, které obsahují pouze odpady 

nehodnocené jako nebezpečné 

N 19 02 04 
Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden 

odpad hodnocený jako nebezpečný 

N 19 10 03 Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky 

O 19 10 04 Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03 

N 19 10 05 Jiné frakce obsahující nebezpečné látky 

O 19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05 

 

8. skupina odpadů  

Kategorie 

odpadu 
Kat. č. Název druhu a katalogové číslo odpadu 

O 10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) 

O 10 07 02 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) 

O 10 07 03 Pevný odpad z čištění plynu 

O 10 07 04 Jiný úlet a prach 

O 10 07 08 
Jiné odpady z čištění chladící vody neuvedené pod číslem 

10 07 07 

O 10 08 04 Úlet a prach 

N 10 08 08 Solné strusky z prvního a druhého tavení 

O 10 08 09 Jiné strusky 

O 10 08 11 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10 

O 10 08 14 Ostatní anody 

N 10 08 15 Prach z čištěná spalin obsahující nebezpečné látky 

O 10 10 03 Pecní struska 

N 10 10 09 Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

N 10 10 11 Jiný úlet obsahující nebezpečné látky 

O 10 11 05 Úlet a prach 

N 10 11 09 
Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním 

obsahující nebezpečné látky 

N 10 11 11 
Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující 

těžké kovy (např. z obrazovek) 

O 10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 
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N 10 11 15 Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

N 10 11 17 
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující 

nebezpečné látky 

O 10 12 10 
Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 

10 12 09 

N 10 12 11 Odpady z glazování obsahující těžké kovy 

O 11 02 06 
Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 

11 02 05 

N 11 02 07 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky 

O 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 

N 12 01 14 Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky 

O 12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14 

N 12 01 18 Kovový kal (brusný kal a kal z lapování) obsahující olej 

N 12 01 20 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující 

nebezpečné látky 

O 12 01 21 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené 

pod číslem 12 01 20 

O 15 01 04 Kovové obaly 

O 15 01 06 Směsné obaly 

N 15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

 

9. skupina odpadů  

Kategorie 

odpadu 
Kat. č. Název druhu a katalogové číslo odpadu 

O 10 07 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

N 10 11 17 
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující 

nebezpečné látky 

N 11 01 16 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů 

N 12 01 14 Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky 

O 12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14 

O 15 01 04 Kovové obaly 

O 15 01 06 Směsné obaly 

N 15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

N 15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
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4. Tímto rozhodnutím se ruší příloha č. 2 rozhodnutí č. j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr 

ze dne 21. 4. 2006 - Provozní řád zařízení k využívání odpadu – Linka OEEZ 

 

5. Tímto rozhodnutím se ruší příloha č. 3 rozhodnutí č. j.: 082554/2017/KUSK ze dne 

26. 10. 2017 – Havarijní plán opatření pro případ ekologické havárie ve smyslu zákona 

č. 254/2001 Sb., Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., s datem 8. 9. 2017, vypracovaný 

společností EKOSYSTEM spol. s r.o. a revidovaný a aktualizovaný Ing. Jitkou Třískovou  

 

6. Tímto rozhodnutím podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci krajský úřad 

uděluje souhlas s provozním řádem:  

 

Provozní řád zařízení k využívání odpadů Linka pro zpracování odpadů z elektrických a 

elektronických zařízení, IČZ CZS 01195, s datem listopad 2018, vypracovaný 

Ing. Pluchou 

 

7. Tímto rozhodnutím podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci krajský úřad 

schvaluje:  

 

Havarijní plán opatření pro případ ekologické havárie ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., 

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., s datem 29. 10. 2018, vypracovaný společností 

EKOSYSTEM spol. s r.o. a revidovaný a aktualizovaný Bc. Soňou Fiřtovou 

 

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny. 

 

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto 

integrované povolení nenahrazuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované 

prevenci povolením nedotčeny.  

 

Odůvodnění 

  

Krajský úřad obdržel dne 12. 11. 2018 žádost společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s., se sídlem Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČ 271 18 100 o 

vydání změny integrovaného povolení podle ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované 

prevenci k provozování zařízení „Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů 

včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší 

než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým 

je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81“.  Zařízení je uvedeno v příloze 

č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2.5 b a je provozováno podle vydaného 

integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/ 2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004 ve znění pozdějších 

změn. Tato změna je krajským úřadem vedena jako 22. změna integrovaného povolení. 

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je aktualizace Provozního řádu Linka 

pro zpracování odpadů z elektrických a elektronických zařízení, dále jsou zrušeny přílohy č. 4 
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a 5 integrovaného povolení (skupiny odpadů, které lze v zařízení využívat, skupiny odpadů 

k míšení navzájem) a doplnění odpadu, aktualizovaný text těchto příloh je uveden v částech 

C. 2.) a C. 3.) integrovaného povolení. Dále je povoleno zpracování svítidel bez rtuti (výbojky, 

LED svítidla), povolená kapacita zařízení se nemění. Provozovatel také požádal o schválení 

aktualizovaného Havarijního plánu pro případ ekologické havárie a to zejména vzhledem 

k výstavbě skladovacích boxů na vratné materiály. 

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou 

změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného 

povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož 

předmětem změny je aktualizace a upřesnění provozní dokumentace a s tím spojená změna částí 

integrovaného povolení. Rozšířením povolení na zpracování svítidel bez rtuti (výbojky, LED 

svítidla) se povolená kapacita zařízení nemění. 

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníku 

řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 12. 11. 2018 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 vyjádření a stanoviska těchto 

příslušných správních úřadů: 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, stanovisko č. j.: KHSSC 64259/2018 ze dne 

6. 12. 2018, stanovisko je bez připomínek. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha vyjádření 

č. j.: ČIŽP/41/2018/14745 ze dne 18. 12. 2018, ČIŽP má k předložené žádosti tyto připomínky: 

Oddělení ochrany vod: 

K předložené žádosti nemáme zásadní připomínky. Dále uvedené připomínky se týkají 

havarijního plánu. Doporučujeme sjednotit označení objektů v textové části – tab. 8.1 

s grafickou přílohou č. 3 Situace skladů – např. objekt 5R2 – Mezisklad pomocných surovin 

rafinace (tab. 8.1) nelze v grafické příloze najít – zřejmě má jiné označení. V tomto ohledu 

doporučujeme doplnit přílohu č. 3 Situace skladů o „Legendu“ tj. význam barevného značení 

skladů a tabulkový přehled objektů dle značení v situaci s názvem skladu (zařízení). 

Dále k přílohám č. 4 a 5. – v textu pro okamžitá opatření v případě havárie jsou i informace o 

utěsnění kanalizace kanalizačními rychloucpávkami. Považujeme za vhodné označit body místa 

nejvhodnějšího utěsnění kanalizace pro jednotlivé objekty. 

Oddělení odpadového hospodářství: 

K předložené žádosti o změnu integrovaného povolení máme z hlediska zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění, následující 

připomínky, které požadujeme zohlednit. 

Konkrétně se jedná o připomínky k návrhu provozního řádu zařízení „Linka pro zpracování 

odpadů z elektrických a elektronických zařízení: 

 Záměrem je do zařízení přijímat i druhy odpadů, z jejichž názvu nevyplývá, že by 

obsahovaly elektroodpady (např. kat. č. 20 01 40 Kovy). Důvodem má být skutečnost, 

že původci odpadů pod tato katalogová čísla zařazují i odpady s obsahem elektrických 

a elektronických zařízení. Inspekce toto vysvětlení akceptuje s tím, že i takto zařazené 
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odpady je třeba vhodně zpracovat postupy podle jejich skutečných vlastností. Inspekce 

však upozorňuje, že mezi těmito odpady jsou i druhy odpadů, které podléhají 

identifikaci osob dle ust. § 18 odst. 3 zákona o odpadech (v seznamu přijímaných 

odpadů vyznačeny tučně). Na straně 19 provozního řádu v bodě 5 je však tato 

identifikace uvedena nedostatečně. Chybí identifikace právnických osob. Co se rozumí 

identifikací právnických osob, je uvedeno v ust. § 18 odst. 6 zákona o odpadech (tedy 

včetně identifikace osoby jednající jménem této právnické osoby – zpravidla řidiče). 

Obdobně chybí způsob identifikace u podnikajících fyzických osob (shodně jako u 

právnických osob). 

 Na str. 6 a 7 v bodě 3.1 Příjem elektroodpadu je uvedeno, že v případě odchylky od 

kvality odpadu může být tento vrácen dodavateli. S tímto tvrzením nelze paušálně 

souhlasit, neboť v případě, kdy dodavatelem není oprávněná osoba, tak by docházelo 

k porušení zákona o odpadech. Z uvedeného vyplývá, že kvalitativní hodnocení odpadů 

je nutno provádět ještě před fyzickým příjmem odpadů do zařízení. 

 Na str. 20 provozního řádu (první věta) se píše, že nakonec je dodavateli vydáno 

písemné potvrzení ke každé dodávce do zařízení včetně čísla IČZ. K tomu inspekce 

uvádí, že předkládaný provozní řád identifikační číslo zařízení vůbec neuvádí. Proto 

navrhujeme jej uvést minimálně na titulní straně PŘ. 

Po zapracování připomínek není třeba provozní řád opětovně předkládat ČIŽP.  

Závěr: 

ČIŽP OI Praha má k předložené žádosti o změnu integrovaného povolení zásadní připomínky 

ze strany oddělení ochrany vod a oddělení odpadového hospodářství. Havarijní plán a provozní 

řád je nutno přepracovat a zohlednit výše uvedené připomínky.  

Krajský úřad: 

Na základě tohoto vyjádření krajský úřad řízení dopisem č. j.: 000402/2019/KUSK ze dne 

4. 1. 2019 přerušil a vyzval provozovatele zařízení k doplnění havarijního plánu a provozního 

řádu podle připomínek a doporučení ČIŽP. Krajský úřad dne 11. 1. 2019 obdržel 

od provozovatele doplnění podání. Havarijní plán i provozní řád byly doplněny požadovaným 

způsobem. 

Vzhledem k tomu, že ČIŽP ve svém vyjádření uvedla, že nepožaduje opětovné předložení 

provozního řádu po jeho doplnění a oddělení ochrany vod své připomínky formuloval jako 

doporučení, krajský úřad již toto doplnění podání ČIŽP nezasílal 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 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. 

 



strana 23 / 23 

 

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. 

 

    

 

 

 

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 Linka pro zpracování odpadů z 

elektrických a elektronických zařízení, IČZ CZS 01195, s datem listopad 2018 

 

Příloha č. 2 Havarijní plán opatření pro případ ekologické havárie ve smyslu zákona 

č. 254/2001 Sb., Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., s datem 29. 10. 2018 

 

 

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  

 

Toto rozhodnutí č. j.: 148585/2018/KUSK  OŽP/Vk ze dne 18. 1. 2019 nabylo právní 

moci dne 6. 2. 2019.   

Připojení doložky provedla Ing. Věra Vacková dne 13. 2. 2019. 



 

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

   

V Praze dne: 28. 5. 2020  

 

Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 

Spisová značka: 

035111/2019/KUSK  OŽP/Vk 

SZ_035111/2019/KUSK/11 

Oprávněná 

úřední osoba: 

   

Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 

 

R o z h o d n u t í 

 

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

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

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

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

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

prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

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

prevenci 

vydává 

 

změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím 

č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/ 

OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK  OZP/Tr ze dne 

26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, 

rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím 

č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/ 

KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 

2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím 

č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/ 2014/KUSK  

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

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

č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016, č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze 

dne 6. 12. 2016, opravené rozhodnutím č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 

20. 12. 2016, rozhodnutí č. j.: 175702/2016/KUSK  OŽP/Vk ze dne 10. 1. 2017, rozhodnutí 

č. j.: 107520/2017/KUSK ze dne 5. 10. 2017, rozhodnutím č. j.: 138398/2017/KUSK 

OŽP/Vk ze dne 13. 12. 2017, rozhodnutím č. j.: 078886/2018/KUSK  OŽP/Vk ze dne 

19. 7. 2018, rozhodnutím č. j.: 122379/2018/KUSK  OŽP/Vk ze dne 30. 10. 2018, 

rozhodnutí č. j.: 148585/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 1. 2019, rozhodnutím 
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č. j.: 107585/2019/KUSK OŽP/Vk ze dne 9. 9. 2019 (dále integrované povolení) podle 

§ 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci 

 

provozovateli zařízení: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Kovohutě 530, 

Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO 271 18 100 

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

přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t 

denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je 

provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81 

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2. 5. b) – Zpracování 

neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných 

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

kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.  

 

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se doplňuje takto: 

 

1. V části B.1.3.) Voda, B.1.3.1) Vypouštění odpadních vod z  Kovohutí Příbram 

nástupnická, a.s. se text doplňuje takto: 

 Za odrážku c) se vkládá odrážce d), která zní: 

„d) Vypouštění odpadních vod z odlehčovací komory ČOV SD 10 do Obecnického 

potoka – IDVT 10101235, ř. km 40,9 

 Z bezpečnostního přelivu retenčních nádrží dochází k odtoku odpadních vod do přilehlé 

šachty, z jejího dna jsou odpadní vody odváděny do vodního toku potrubím DN 300. 

V případě, že kapacita DN 300 nepostačuje, dochází k odvádění odlehčovaných 

odpadních vod potrubím DN 400, které je v téže šachtě ve výšce 38 cm nad jejím dnem 

Typ vzorku:  bodový 

Četnost odběrů vzorků:  1x 14 dní 

Místo odběru vzorků:  retenční nádrž 

Způsob měření:  kontinuální měření hladiny odtékající přepadové vody pro 

jednotlivé profily DN300 a DN400 s použitím Manningovy rovnice – výsledný objem je 

součtem vody proteklé oběma průřezy, četnost výpočtu 1 x ročně 

 Orientační souřadnice S-JTSK:  výusť DN300: X = 1080295,21 Y = 779893,64 

  výusť DN400: X = 1080229,45 Y = 779882,26 

Vypouštěné množství a kvalita odpadních vod: 

Qp - 0,5 l/s  Qměs - 3 500 m3/měs 

Qmax - 80 l/s  Qrok - 17 tis. m3/rok 

 

Ukazatel 

znečištění 

Koncentrace v mg/l Roční hmotnostní 

bilance v t/rok „p“ „m“ 
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Ni 0,2 1,5 0,0038 

Zn 5,4 18 0,0907 

As 0,4 1,6 0,0059 

Cd 0,4 1,7 0,0062 

Sb 0,2 1,3 0,0042 

Pb 4,2 95 0,0711 

Fe 17,8 35 0,3013 

pH 6 – 9“ 

 

2. V části B.1.3.) Voda, B.1.3.1) Vypouštění odpadních vod z  Kovohutí Příbram 

nástupnická, a.s., Platnost povolení k vypouštění odpadních vod se text doplňuje 

takto: 

 Za zrušenou odrážku č. 4 se vkládá odrážka č. 5, která zní: 

„5) Povolení k vypouštění odpadních vod z odlehčovací komory ČOV SD 10 

do Obecnického potoka – IDVT 10101235, ř. km 40,9 platí do 31. 12. 2021.“ 

 

3. V části C) Odpady, C.2.) Souhlas k provozovaní zařízení k využívání odpadů se 

text mění a doplňuje takto: 

 V části C.2.4. se v nadpisu ruší text: „CZS01178“ a nahrazuje se textem: „CZS01878“. 

Název kapitoly nyní zní: 

„C.2.4. IČZ: CZS01878 Zařízení na shromažďování odpadů a výrobků 

s ukončenou životností (průmyslových a přenosných baterií a akumulátorů typu 

Li-ion a NiMH)“ 

 

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny. 

 

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto 

integrované povolení nenahrazuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované 

prevenci povolením nedotčeny.  

 

Odůvodnění 

  

Krajský úřad obdržel dne 7. 3. 2019 ohlášení plánované změny spojené se žádostí 

od společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., o vydání změny integrovaného povolení 

na 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“.  

Krajský úřad vede tuto žádost jako 23. změnu integrovaného povolení.  



strana 4 / 5 

 

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových z ČOV SD 10 – odlehčení do recipientu Obecnického potoka 

ve Lhotě u Příbramě. 

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou 

změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného 

povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož 

předmětem změny není navýšení kapacity zařízení, jedná se splnění zákonné povinnosti – 

stanovení podmínek pro vypouštění odpadních vod z ČOV SD 10 – odlehčení do recipientu. 

Po prostudování žádosti krajský úřad shledal nedostatky v žádosti, které bylo třeba 

odstranit a vyzval dopisem č. j.: 040508/2019/KUSK ze dne 22. 3. 2019 účastníka řízení 

společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. k odstranění vad podání a zároveň řízení 

usnesením přerušil. Pro doplnění podkladů byla stanovena po dohodě s provozovatelem lhůta 

3 měsíce od obdržení usnesení o přerušení řízení.  

Vzhledem k tomu, že stanovení parametrů pro vypouštění odpadních vod z odlehčovací 

komory je obtížné požádal provozovatel o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů. 

Důvodem je získání doplňujících podkladů a přípravu technického řešení k vydání povolení 

k vypouštění znečištění (nad bilančních) odpadních vod do vod povrchových z ČOV SD 10 – 

odlehčení do recipientu Obecnického potoka ve Lhotě u Příbramě. Krajský úřad provozovateli 

vyhověl a usnesením č. j.: 086501/2019/KUSK ze dne 27. 6. 2019 stanovil novou lhůtu pro 

doplnění podkladů řízení a to do 31. 12. 2019. Vzhledem ke složitosti případu krajský úřad 

ještě jednou na žádost provozovatele prodloužil lhůtu pro doplnění podkladů řízení a to 

usnesením č. j.: 160949/2019/KUSK ze dne 12. 12. 2020.  

Provozovatel dne 11. 3. 2020 doplnil a krajský úřad mohl v řízení pokračovat. 

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

řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 7. 3. 2019 zahájeno řízení o změně 

integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení 

ke změně vyjádřili.  

Krajskému úřadu bylo ve stanovené lhůtě doručeno vyjádření příslušného správního 

úřadu: 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha vyjádření 

č. j.: ČIŽP/41/2020/4358 ze dne 16. 4. 2020, ČIŽP nemá k předložené žádosti připomínky a 

souhlasí doplněním podmínky pro dešťové přepady z ČOV Aktibend SD-10 na dobu do 

31. 12. 2021 v navržených limitech. 

Toto správní řízení není navazujícím správním řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 

zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Součástí žádosti o změnu integrovaného povolení bylo závazné stanovisko k zásahu 

do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č. j.: MeUPB40148/2019 ze dne 22. 5. 2019 vydané 

k předmětu žádosti Městským úřadem Příbram, Odborem životního prostředí. Závazné 

stanovisko je souhlasné. Dále pak stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení 

Povodí Vltavy, státní podnik značky PVL_15775/2020/340/Hu ze dne 28. 2. 2020. Krajský 
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úřad v rámci správního řízení stanovil podmínky k vypouštění odpadních vod z odlehčovací 

komory ČOV SD10 v souladu se stanoviskem a vyjádřením Povodí Vltavy, statní podnik. 

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 kulatého 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 

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5 - Smíchov  

 

Na vědomí (po nabytí právní moci): 

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



 

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

   

V Praze dne: 9. 9. 2019  

 

Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 

Spisová značka: 

107585/2019/KUSK  OŽP/Vk 

SZ_107585/2019/KUSK/5 

Oprávněná 

úřední osoba: 

   

Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 

 

R o z h o d n u t í 

 

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

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

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

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

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

prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

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

prevenci 

vydává 

 

změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím 

č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/ 

OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK  OZP/Tr ze dne 

26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, 

rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím 

č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/ 

KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 

2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím 

č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/ 2014/KUSK  

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

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

č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016, č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze 

dne 6. 12. 2016, opravené rozhodnutím č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 

20. 12. 2016, rozhodnutím č. j.: 175702/2016/KUSK  OŽP/Vk ze dne 10. 1. 2017, 

rozhodnutím č. j.: 107520/2017/KUSK ze dne 5. 10. 2017, rozhodnutím č. j.: 138398/2017/ 

KUSK OŽP/Vk ze dne 13. 12. 2017, rozhodnutím č. j.: 078886/2018/KUSK  OŽP/Vk ze 

dne 19. 7. 2018, rozhodnutím č. j.: 122379/2018/KUSK  OŽP/Vk ze dne 30. 10. 2018, 

rozhodnutím č. j.: 148585/2018/KUSK  OŽP/Vk ze dne 18. 1. 2019 (dále integrované 

povolení) podle § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci 
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provozovateli zařízení: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Kovohutě 530, 

Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO 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 Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2. 5. b) – Zpracování 

neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných 

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

kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů. 

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se doplňuje takto: 

 

1. V části 1 Identifikační údaje provozovatele zařízení, Popis provozovaných 

technologií, Divize Recyklace se text mění a doplňuje takto: 

 U zařízení Krátké bubnové pece se ve  druhé větě text: „dohořívacími komorami pro 

dopálení zbytků CO a VOC“ nahrazuje se textem: „integrovaným systémem 

dospalování „OXIPYR – IPC“, který zajistí spálení hořlavých zbytků látek (zejména 

CO a VOC) obsažených v pecní atmosféře“. Dále se ve třetí větě ruší čárka a text: „jsou 

odprašovány, u pece KBP1 pytlovým filtrem typ  HAPEKO, Polsko. Pec KBP BJ je 

vybavena cyklonem a pytlovým filtrem Dantherm-Nederman“ a nahrazuje se textem: 

„nejprve procházejí odlučovači pevných částic (cyklóny) čištěny a následně 

zrekonstruovaným filtračním zařízení Dantherm – Nederman, kapacita filtru 

75 000 m3/hod. Filtrační zařízení umožní současný optimální chod obou KBP.“ Celý 

text nyní zní: 

 „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. 

Obě pece jsou vybaveny integrovaným systémem dospalování „OXIPYR – IPC“, který 

zajistí spálení hořlavých zbytků látek (zejména CO a VOC) obsažených v pecní 

atmosféře. Technologické i netechnologické plyny, tj. z míst kolem odpichu pecí a 

dávkování do pece nejprve procházejí odlučovači pevných částic (cyklóny) čištěny a 

následně zrekonstruovaným filtračním zařízení Dantherm – Nederman, kapacita filtru 

75 000 m3/hod. Filtrační zařízení umožní současný optimální chod obou KBP.“  

 

2. V kapitole  B.1.1.) Ovzduší,  B.1.1.2. Krátké bubnové pece (pec KBP 1) text mění a 

doplňuje takto: 

 Do závorky nadpisu se doplňuje text: „a pec KBP BJ“, dále se ve větě první text: 

„dohořívacími komorami“ nahrazuje textem: „integrovaným systémem dospalování 

„OXIPYR – IPC“. Dále se ve větě třetí text: „pytlovým filtrem“ nahrazuje se textem: 

„zrekonstruovaným filtračním zařízením“. Celý text nad tabulkou nyní zní: 
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 „Krátké bubnové pece (pec KBP 1 a pec KBP BJ) – zdroj č. 102, Obě pece jsou 

vybaveny integrovaným systémem dospalování „ OXIPYR – IPC“ 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 zrekonstruovaným filtračním zařízením Dantherm-

Nederman. Spaliny z obou pecí jsou vypouštěny do ovzduší komínem o výšce 32 m.“ 

 

3. Tímto rozhodnutím se ruší příloha č. 1 rozhodnutí 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 

 

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

povinnost plnění provozního řádu v rámci povolení provozu zařízení: 

 

Provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší Šachtová pec VARTA (101), krátké bubnové 

pece (102), rafinace olova (103) ze dne 5. 8. 2019, provozní řád je nedílnou přílohou 

č. 1 tohoto rozhodnutí. 

 

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny. 

 

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto 

integrované povolení nenahrazuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované 

prevenci povolením nedotčeny.  

 

Odůvodnění 

 

Krajský úřad obdržel dne 9. 8. 2019 žádost společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s., se sídlem Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČ 271 18 100 o 

vydání změny integrovaného povolení podle ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona o 

integrované prevenci k provozování zařízení „Zařízení na tavení, vč. slévání slitin 

neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o 

kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a 

pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Kovohutě 530, Příbram VI-Březové 

Hory, 261 01 Příbram“.  Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci 

v kategorii 2.5 b) a je provozováno podle vydaného integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/ 

2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004 ve znění pozdějších změn. Tato změna je krajským úřadem 

vedena jako 24. změna integrovaného povolení. 

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je rekonstrukce stávajícího 

odlučovacího zařízení stávajících pro krátké bubnové pece a to z důvodu rozšíření kapacity 

z 55 000 na 75 000 m3, dále instalace nezávislých odsiřovacích jednotek pro každou pec 

včetně integrovaného dopalovacího systému hořáků obou pecí pro snížení emisí CO a 
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organických látek s předpokladem snížení spotřeby zemního plynu o15% na jednotku výroby. 

Provozovatel předložil také aktualizovaný provozní řád. 

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou 

změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného 

povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož 

předmětem změny je zvýšení kapacity odlučovacího zařízení s cílem plnit stanovené emisní 

limity dané pro nejlepší dostupné techniky podle rozhodnutí komise EU 2016/1032. Kapacita 

čištění spalin u nového odlučovacího zařízení bude o 35% vyšší, čímž dojde k eliminaci 

fugitivních emisí, které mají negativní vliv zejména na pracovní prostředí.   Dále provozovatel 

instalací integrovaného dopalovacího systému hořáků obou pecí předpokládá snížení spotřeby 

zemního plynu o 15 %. 

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníku 

řízení a příslušnému správnímu úřadu, že bylo dne 9. 8. 2019 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 vyjádření a stanoviska těchto 

příslušných správních úřadů: 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha vyjádření 

č. j.: ČIŽP/41/2019/10764 ze dne 5. 9. 2019, ČIŽP nemá k předložené žádosti připomínky. 

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. 
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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 zdrojů znečišťování ovzduší Šachtová pec VARTA (101), krátké 

bubnové pece (102), rafinace olova (103) ze dne 5. 8. 2019 

  

 

 

 

Rozdělovník: 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 

Příbram 

 

Na vědomí (po nabytí právní moci): 

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