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Zveřejnění stručného shrnutí údajů uvedených v žádosti o změnu integrovaného
povolení

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad
podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném
znění (dále jen zákon o integrované prevenci), zveřejňuje tímto v souladu s § 8 odst. 2 zákona
o integrované prevence stručné shrnutí údajů ze žádosti podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona
o integrované prevenci, k vydání integrovaného povolení:
„Středisko nakládání s odpady v areálu ÚVR Mníšek pod Brdy.“
Zařízení spadá dle přílohy č. 1 zákona do kategorie 5.5. – Skladování nebezpečného odpadu,
na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením činností uvedených v bodech 5.1. a 5.2. o
celkovém ojemu větším než 50 t, s vyjímkou shromažďování před sběrem na místě, kde odpad
vzniká. Provozovatelem zařízení je společnost Purum s.r.o. se sídlem Národní 961/25, 110
00 Praha 1, IČ 624 14 402. Krajský úřad sděluje, že bylo zahájeno řízení o vydání
integrovaného povolení dle § 3 zákona o integrované prevenci. Doba zveřejnění je 30 dnů.
Do žádosti je možné nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy případně kopie v úřední dny ( Po
a St od 8,00 – 17,00 ), popřípadě po telefonické domluvě i mimo úřední dny, na zdejším
odboru, č.dveří 3098 po dobu zveřejnění. V této lhůtě, podle § 8 odst. 2 zákona o
integrované prevenci, může každý zaslat zdejšímu odboru životního prostředí a
zemědělství své písemné vyjádření. Připomínáme, že informace o žádosti a o průběhu řízení
o vydání integrovaného povolení je zveřejněna na stránkách Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz a rovněž na internetových stránkách Ministerstva životního
prostředí – http://www.mzp.cz/ippc.
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