
 

Zborovská 11    150 21 Praha 5    tel.: 257 280 111    hoffmanova@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

   

V Praze dne: 07. 09. 2021  

 

Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 

Spisová značka: 

075486/2021/KUSK  OŽP/Ho 

SZ_075486/2021/KUSK 

Oprávněná 

úřední osoba: 

   

Ing. Hana Hoffmanová  tel. linka 653 

 

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 

 

26. 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. 151085/2020/KUSK OŽP/Vk ze dne 1. 12. 2020 

(dále integrované povolení)  
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 (dále jen 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 mění a doplňuje takto: 

 

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

doplňuje takto:  

Zařízení k úpravě odpadních lithiových baterií 

Vědecké a vývojové centrum pro úpravu odpadů kategorie nebezpečný v budově B1. 

Hlavním účelem zařízení je demontáž odpadních lithiových baterií LIB, které umožňují 

další zpracování odpadů pro jejich následné materiálové využití drcením, tříděním a jinou 

separací, kdy finální produkt – kovy a materiály s obsahem kovů budou recyklovány při 

tavbě kovů v zařízení CZS01192 při získání Cu kamínku či předány do specializovaných 

zařízení.  

Technologie:  

Drtič typ DRN 480 pro hrubé rozdělení na části o velikosti cca 10 cm 

Drtič typ S511 pro nadrcení materiálu na hrubost cca do 1 cm 

Roční projektovaná kapacita zařízení – 200 t odpadů kategorie nebezpečný a ostatní 

Projektovaná denní zpracovatelská kapacita – 2 t odpadů 

Maximální okamžitá kapacita zařízení – celkem 2 t odpadů nebezpečný a ostatní včetně 

skladu 

  

2. V části C) Odpady, C.2. se Souhlas v nadpisu mění na Povolení: 

3. V části C) Odpady, C.2. se doplňuje bod 2.6 

IČZ: CZS02759 Zařízení k úpravě odpadních lithiových baterií  
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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 

 

Povolené způsoby nakládání s odpady: 

 R12a,b,c,d,h, R4a pro činnosti dle Katalogu činností uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o 

odpadech (3.1.2 demontáž odpadních elektrozařízení, 3.2.2 drcení odpadních 

elektrozařízení, 3.4.0 dotřídění odpadů a 5.9.0 recyklace/zpětné získávání kovů a kovových 

sloučenin) 

D14 pro ruční dotřídění odpadů 

Tomuto zařízení bylo krajským úřadem přiděleno pro účely evidence identifikační číslo: 

CZS02759. 

 

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

povolení provozu zařízení k úpravě odpadních lithiových baterií včetně provozního 

řádu: 

Provozní řád „Zařízení k úpravě odpadních lithiových baterií“ ze srpna 2021, vypracovaný 

Ing. Václavem Kunclem, INISOFT Consulting s.r.o., který je přílohou č. 1 k tomuto 

rozhodnutí. 

 

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.  

 

Odůvodnění 

 

Krajský úřad obdržel dne 16. 06. 2021 ohlášení plánované změny integrovaného povolení  

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

které bylo spojeno se žádostí podle ustanovení § 19a odst. 2 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 26. změnu 

integrovaného povolení. 

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je instalace zařízení Drticí a separační 

zařízení Li-ion baterií (dále jen „zařízení LIB“), které bude sloužit k úpravě a využití 

zájmových složek z odpadních lithiových baterií, zejména z automotive průmyslu. Hlavním 

účelem zařízení bude demontáž odpadních baterií a základní separace jejich zájmových částí 
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(složek) dle druhu a složení jednotlivých baterií pro následné materiálové využití. Následovat 

bude úprava drcením, tříděním, kdy finální produkt – kovy a materiály s obsahem kovů, 

zejména Fe, Cu, Co, Ni, budou recyklovány při tavbě kovů či předány do specializovaných 

zařízení. 

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 zařízení, které nespadá pod přílohu č. 1 zákona o integrované prevenci. 

Realizací záměru nedojde k ohrožení životního prostředí ani zdraví lidí, jedná se navíc o 

pokusné zařízení k ověření zpracování a využití zájmových kovů obsažených v LIB. Po 

ověření na dostupných druzích baterií v ČR budou zkoušky vyhodnoceny a bude rozhodnuto o 

rozšíření či ukončení stávajícího procesu zpracování.  

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

řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 16.06.2021 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) závazné stanovisko č.j.: KHSSC 29852/2021  ze dne 11. 06. 2021 s plánovanou 

změnou souhlasí za splnění podmínky, že budou odborně způsobilou osobou ověřeny a 

zhodnoceny rizikové faktory hluk a prašnost v pracovním prostředí obsluhy zařízení.  

České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále jen ČIŽP) stanovisko 

č.j.: ČIŽP/41/2021/6261 ze dne 07.07. 2021. ČIŽP měla připomínky z hlediska odpadového 

hospodářství k provoznímu řádu zařízení, které byly zohledněny a zapracovány. 

- Je třeba sjednotit název zařízení, neboť v žádosti se píše o „Drtícím a separačním 

zařízení Li-ion baterií“ a v provozní řádu pak o „Zařízení k úpravě odpadních 

lithiových baterií“a současně v záhlaví o „Provozním řádu zařízení recyklace 

lithiových baterií“. Dle našeho názoru se jednoznačně jedná o zařízení k úpravě 

odpadů, kdy výstupem je stále odpad. 

- Kap. 1.1 Název a adresa zařízení – požadujeme upřesnit umístění zařízení. V PŘ je 

uveden pozemek, který má rozlohu více jak 70 000 m2 a zahrnuje pravděpodobně 

celý areál Kovohutí. Souřadnice GPS, dle zjištění ČIŽP, odkazují na kancelářskou 

budovu, a nikoliv na zařízení. V PŘ tak musí být uvedeno, že zařízením bude budova 

B1 a identifikovat přilehlý sklad/plochu. Z popisu umístění zařízení musí být zřejmé, 

jestli se odpady nacházejí v povoleném zařízení, či jsou umístěny již mimo něj. 

- Kap. 1. 4 Kapacitní údaje – veškeré kapacitní údaje jsou vztaženy pouze k odpadům 

kategorie nebezpečný odpad, s čímž nesouhlasíme, jelikož v zařízení budou vznikat i 

ostatní odpady, se kterými by tak mohlo být nakládáno v libovolném množství. 

- Kap. 1. 4 Kapacitní údaje – zde je uvedena mimo jiné maximální okamžitá kapacita 

zařízení 1 tuna, což nekoresponduje s uváděnou kapacitou skladu, také 1 tuna. Takový 
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údaj by znamenal, že při naplnění skladu, by v zařízení nemohlo být prováděno žádné 

nakládání s odpadem z důvodu naplnění kapacity (příjem, demontáž, separace atd.). 

- Dále nesouhlasíme s uvedením odpadu kat. č. 19 12 10 Spalitelný odpad (palivo 

vyrobené z odpadu), jakožto možného vznikajícího odpadu v zařízení, jelikož 

provozní řád nepočítá s výrobou paliva, a to ani paliva v režimu odpadů. 

- Strana 11 PŘ – text hovoří o tom, že baterie budou po přijetí tříděny do skupin podle 

typů. Není zde však uvedeno podle jakých typů by třídění mělo být prováděno v 

povolovaném zařízení. Další pasáž textu totiž obsáhle zmiňuje obecné dělení 

lithiových baterií podle tvaru (např. válcové), materiálu elektrod (např. 

LiNi0,8Co0,15Al0,05O2), typu elektrolytu (např. kapaliny) a účelu (např. 

elektromobily). Třídění baterií podle těchto podrobných kritérií pravděpodobně není 

zamýšleno. V této souvislosti ještě upozorňujeme na povinnost 1 x ročně seznámit 

pracovníky s obsahem provozního řádu, takže kontrolní orgán se může při kontrole na 

například materiálové dělení elektrod zeptat. 

- Strana 19 a 20 PŘ – zmiňuje využití získaného „materiálu“ primárně v krátkých 

bubnových pecích, což je jiné, samostatné, zařízení provozovatele. Jako informace 

toto zde může zůstat, jen by bylo vhodné text doplnit i o IČZ zařízení tak, jako je tato 

identifikace uvedena u dodavatele odpadních baterií. Současně je vhodné uvést, že v 

případě nevyhovující kvality bude odpad předán jinému zařízení určenému k 

nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. 

- Strana 23 PŘ – Odstavec k identifikaci původce odpadu uvádí i zjištění fyzické osoby 

jednající jménem právnické osoby. K tomu sdělujeme, že toto vychází z § 18 zákona 

o odpadech, který se vztahuje k výkupu kovového odpadu, což není případ tohoto 

zařízení. Navíc § 18 odst. 1 zákona o odpadech uvádí, že při přebírání kovových 

odpadů z jiného zařízení určeného k nakládání s odpady (tento případ) se postup 

identifikace fyzických osob jednajících za právnickou osobu neuplatní. 

- Strana 27 PŘ – Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ 

- havárie – zde je uvedeno, že vzhledem k charakteru zařízení nehrozí vznik havárie, … 

a dále je počítáno pouze s únikem provozních kapalin (ropných látek). Připomínáme, 

že deaktivace baterií bude probíhat ponořením do vybíjecí kapaliny (roztok KCl), což 

by bylo vhodné v kapitole zmínit. 

Na základě žádosti provozovatele z důvodu nesouhlasu s vyjádřením KÚSK OŽPaZ 

k záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 

nutnosti obdržení stanoviska MŽP krajský úřad usnesením č. j.: 099343/2021/KUSK 

ze dne 06.08. 2021 správní řízení přerušil a vyzval provozovatele k doplnění. 

Provozovatel dne 23.08. 2021 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. 



strana 6 / 6 

 

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. 

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

 

    

                                   „Otisk úředního razítka“ 

 

 

 

Ing. Hana Hoffmanová 

       odborný referent  

                 na úseku životního prostředí  

 

 

Přílohy : 

Příloha č. 1 Provozní řád zařízení k úpravě odpadních lithiových baterií (IČZ: CZS02759) 

vypracovaný Ing. Václavem Kunclem INISOFT Consulting s.r.o. v srpnu 2021 

 

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  

ČIŽP, OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

 



 

Zborovská 11    150 21 Praha 5    tel.: 257 280 111    hoffmanova@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

   

V Praze dne: 03. 11. 2021  

 

Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 

Spisová značka: 

117533/2021/KUSK  OŽP/Ho 

SZ_117533/2021/KUSK 

Oprávněná 

úřední osoba: 

   

Ing. Hana Hoffmanová  tel. linka 653 

 

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 

 

27. změnu integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněného 

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

č. j.: 15829/54832/2005/ OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK  

OZP/Tr ze dne 26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/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. 151085/2020/KUSK OŽP/Vk ze dne 1. 12. 2020, rozhodnutím č.j. 

075486/2021/KUSK OŽP/Ho ze dne 07.09.2021 (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 mění a doplňuje takto: 

 

1. V části B.1.3.) Voda se v podkapitole B.1.3.1) Vypouštění odpadních vod z  Kovohutí 

Příbram nástupnická, a.s.: se v bodě d) Vypouštění odpadních vod z odlehčovací 

komory ČOV SD 10 do Obecnického potoka – IDVT 10101235, ř. km 40,9 

ruší následující text: 

Vypouštěné množství a kvalita odpadních vod: 

Qp - 0,5 l/s  Qměs - 3 500 m3/měs 

Qmax - 80 l/s  Qrok - 167 tis. m3/rok 

Ukazatel 

znečištění 

Koncentrace v mg/l Roční hmotnostní 

bilance v kg/rok „p“ „m“ 

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 

 

a nahrazuje se následujícím textem: 

Vzorky budou analyzovány laboratoří Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. s povahou 

informativního charakteru.  
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2. V části B.1.3.) Voda se v podkapitole B.1.3.1) Vypouštění odpadních vod z  Kovohutí 

Příbram nástupnická, a.s.: se v odstavci Platnost povolení k vypouštění odpadních vod: 

prodlužuje u bodů 1) a 3) lhůta  povolení do 31.1.2026 a ruší se bod 5) 

 

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.  

 

Odůvodnění 

 

Krajský úřad obdržel dne 21. 09. 2021 ohlášení plánované změny integrovaného povolení  

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

které bylo spojeno se žádostí podle ustanovení § 19a odst. 2 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 27. změnu 

integrovaného povolení. 

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je prodloužení termínu povolení vypouštění 

předčištěných odpadních vod z ČOV do recipientu Obecnického potoka a zrušení podmínky 

ohledně povolení vypouštění odpadních vod z odlehčovací komory ČOV do Obecnického 

potoka z důvody absence povinnosti v rámci novely zákona č. 254/2001 Sb. 

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 pouze administrativní úkon.  

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

příslušným správním úřadům, že bylo dne 21.09.2021 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: 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále jen ČIŽP) 

č.j.: ČIŽP/41/2021/9515 ze dne 13.10. 2021 – bez připomínek 

Povodí Vltavy, státní podnik zn. PVL-72290/2021/340/Hu ze dne 14.10.2021 – s připomínkami: 

1) Doba platnosti povolení k vypouštění bude na max. dobu 4 let. 

2) Doporučujeme zrušit ukazatel NEL pro ČOV Aktibent SD 10 

3) Vzhledem k charakteru odpadních vod požadujeme nadále měřit množství a kvalitu 

odlehčovaných odpadních vod 

Krajský úřad zohlednil připomínky Povodí Vltavy, doba platnosti byla stanovena ve výroku 

rozhodnutí do 31.1.2026, ukazatele NEL byly zrušeny již v předcházejícím rozhodnutí a 

nahrazeny ukazatelem C10-C40. Množství a kvalita odlehčovaných vod zůstává zachována, 

jelikož integrované povolení může nastavit přísnější podmínky než složková rozhodnutí, ale 

odběr a analýza vzorků nemusí být prováděna akreditovanou laboratoří.  
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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. 

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

 

Ing. Hana Hoffmanová 

       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 

podle § 27 odst.3 správního řádu : 

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 00 Praha 5    

 

Na vědomí (po nabytí právní moci): 

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

ČIŽP, OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 
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