
 

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 

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 
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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 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“ 

Ni 0,2 1,5 0,0038 

Zn 5,4 18 0,0907 
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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.  

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 
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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 

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.  
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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  

 

Toto rozhodnutí č. j.: 035111/2019/KUSK  OŽP/Vk ze dne 28. 5. 2020 nabylo právní 

moci dne 20. 6. 2020.   

Připojení doložky provedla Ing. Věra Vacková dne 29. 6. 2020. 
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Zborovská 11    150 21 Praha 5    tel.: 257 280 855    vackovav@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

   

V Praze dne: 1. 12. 2020  

 

Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 

Spisová značka: 

151085/2020/KUSK  OŽP/Vk 

SZ_151085/2020/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, 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 č. j.: 107585/2019/KUSK 

OŽP/Vk ze dne 9. 9. 2019, rozhodnutím č. j.: 035111/2019/KUSK OŽP/Vk ze dne 28. 5. 2020 
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(dále integrované povolení v platném znění) 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 mění a doplňuje takto: 

 

1. V části A), kapitole Popis provozovaných technologií, Odpadové hospodářství se text 

mění a doplňuje takto: 

V tabulce se ruší text posledního řádku: „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.“ a nahrazuje se 

textem: „Budovy č. 1 a č. 2 shromažďovacích míst baterií Li-ion a NiMH. 

Shromažďovací místa objekt č. 1 je zděný objekt s plochou 16,1 m2, projektovaná 

kapacita je 9 tun baterií, objekt č. 2 je typová montovaná plachtová hala o ploše 

55,8 m2, projektovaná kapacita 10 tun baterií.“ Celá tabulka nyní zní: 

„Odpadové hospodářství 

2 
Hala 

surovin 

Hala surovin – aku jáma  

opatřena zabezpečenou jímkou s dvojím těsněním (vnější 

antikorozní) 

slouží ke shromažďování použitých olověných akumulátorů 

jako vstupních surovin 

2 KV 

Kontejnery u vrátnice 

slouží ke shromažďování akumulátorů vykoupených 

od občanů, odtud jsou přepraveny do haly surovin do aku 

jámy 
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2 OB 

Otevřené boxy 

zabezpečeny nepropustnou podlahou s betonovou drenáží 

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.  

  Budovy č. 1 a č. 2 shromažďovacích míst barerií Li-ion a 

NiMH. Shromažďovací místa objekt č. 1 je zděný objekt 

s plochou 16,1 m2, projektovaná kapacita je 9 tun baterií, 

objekt č. 2 je typová montovaná plachtová hala o ploše 

55,8 m2, projektovaná kapacita 10 tun baterií.“ 

  

2. V části C) Odpady, C.4. se text mění a doplňuje takto: 

 V odrážce 2. ruší text: „opatřen“ a nahrazuje se textem: „odsouhlasen“ dále se 

v odrážce 5. se ruší text: „budově shromažďovacího místa“ a nahrazuje se textem: 

„budovách č. 1 a č. 2 shromažďovacích míst“. Bod C.4. nyní zní: 

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

Tomuto zařízení krajský úřad přidělil identifikační číslo: CZS01878. 

Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:  

1. Do tohoto zařízení budou přijímány pouze tyto odpady: 

Katalogové 

číslo odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Název odpadu 

16 01 21 N 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 



strana 4 / 7 

 

 

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

shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou životností. Tento provozní řád je 

odsouhlasen 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.  

 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 budovách č. 1 a č. 2 shromažďovacích míst 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.“ 

 

3. ruší se příloha č. 1 rozhodnutí č. j.: 167667/2014/KUSK  OŽP/Vk ze dne 22. 5. 2015 

Provozní řád zařízení na shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou životností 

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

Ing. Vladimírem Pluchou, s datem 10.3.2015. 

 

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

souhlas s: 

Provozním řádem Zařízení na shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou životností 

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

16. 9. 2020, vypracovaným Ing. Vladimírem Pluchou, který je nedílnou přílohou č. 1 

k tomuto rozhodnutí. 

 

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.  

 

 

20 01 34 O/N Baterie a akumulátory neuvedené pod 

číslem 20 01 33 
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Odůvodnění 

 

Krajský úřad obdržel dne 23. 10. 2020 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 odst. č. 2 a č. 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“.  Toto řízení krajský úřad vede jako 25. změnu 

integrovaného povolení. 

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je rozšíření kapacity 

shromažďovacího místa pro sběr a výkup lithium-iontových a popř. i NiMH baterií a 

akumulátorů. Vzhledem k charakteru vyřazených baterií jejich přeprava probíhá ve speciálně 

zabezpečených kontejnerech a přepravních boxech. Jako místo shromažďování baterií v areálu 

bude nově vybudován vyhrazený objekt č. 2, který rozšíří kapacitu stávajícího objektu č. 1. 

Stávající objekt č. 1 má projektovanou kapacitu 9 tun baterií a nový objekt č. 2 má 

projektovanou kapacitu 10 tun. Celková projektovaná kapacita bude činit 19 tun baterií. 

IČZ CZS01878 se nebude měnit. Provozovatel dále předložil aktualizovaný Provozní řád 

zařízení na shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou životností (průmyslových, 

automobilových a přenosných baterií a akumulátorů typu Li-ion a NiMH). 

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 realizace záměru vybudování nového shromažďovacího místa, typové 

montované plachtové haly o rozměrech 6,1 x 9,15 m a výšce 3,66 m, která buje umístěna 

na základové desce o ploše 65,3 m2 a je tvořena nosnou pozinkovanou konstrukcí pokrytou 

plachtou tvořenou polyesterovou tkaninou s vrstvou PVC Okamžitá kapacita 

shromažďovacího místa bude max. 10 tun, roční kapacita max. 150 tun baterií. Provozovatel 

sbírá lithiové baterie a akumulátory v režimu odpadů nebo zpětně odebraných výrobků a 

shromažďuje je v nepoškozených kovových originálních obalech dodavatele či kovových 

bednách na paletách. Tímto způsobem je zajištěna bezpečnost skladu při shromažďování 

baterií. Realizací záměru nedojde k ohrožení životního prostředí ani zdraví lidí. 

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

řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 23. 10. 2020 zahájeno řízení o změně 

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

ke změně vyjádřili.   

Krajskému úřadu byla doručena vyjádření a stanoviska účastníků řízení a příslušných 

správních úřadů: 

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

KHS) stanovisko č.j.: KHSSC 48038/2020 ze dne 21. 9. 2020 s plánovanou změnou souhlasí.  
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České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále jen ČIŽP) stanovisko 

č.j.: ČIŽP/41/2020/13154 ze dne 11. 11. 2020. ČIŽP měla připomínky z hlediska odpadového 

hospodářství k provoznímu řádu zařízení CZS01878: 

-  v kapitole 1. 6. požadujeme, kromě okamžité kapacity zařízení, uvést také roční kapacitu 

zařízení. 

-  v kapitole 4 – označení míst shromažďování nebezpečných odpadů – zde je detailně 

vyjmenován obsah označovacího štítku, který neobsahuje název odpadu. V textu chybí 

informace, zda název odpadu bude součástí označovacího štítku nebo bude umístěn 

na jiném místě. V dalším odstavci je jen uvedeno, že název odpadu a jeho katalogové číslo 

musí být uvedeno stejnou velikostí písma. Jelikož název odpadu je povinný údaj, 

požadujeme text dát do souladu s přílohou č. 29 bodem 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

-  V kapitole 7 – Vedení evidence – v prvním odstavci je omylem uveden doklad Evidenční 

list pro přepravu nebezpečných odpadů, který již není používán. 

-   Na straně 1 by bylo vhodné uvést IČZ zařízení, pro snadnou identifikaci. 

Na základě připomínek ČIŽP krajský úřad usnesením č. j.: 163155/2020/KUSK ze dne 

23. 11. 2020 správní řízení přerušil a vyzval provozovatele k doplnění žádosti podle 

připomínek ČIŽP. 

Provozovatel dne 25. 11. 2020 žádost doplnit požadovaným způsobem a krajský úřad 

mohl v řízení pokračovat.  

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, položky 96 

písm. b) sazebníku se 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  Provozním řádem Zařízení na shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou 

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

NiMH) ze dne 16. 9. 2020, 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 (po nabytí právní moci): 

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

 

 

Toto rozhodnutí č. j.: 151085/2020/KUSK  OŽP/Vk ze dne 1. 12. 2020 nabylo právní 

moci dne 22. 12. 2020.   

Připojení doložky provedla Ing. Věra Vacková dne 30. 12. 2020. 
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