V Praze dne:

1.6.2015

Číslo jednací:

127793/2014/KUSK OŽP/Dur

Spisová značka:

SZ_127793/2014/KUSK/24

Dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba: Ing. Karol Durdík / 781
Usnesení
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jakožto příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1, písm. g) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 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“),
obdržel dne 29.8.2014 od společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Čelákovice,
Křižíkova 270, PSČ 250 88, IČ: 46357033 (dále jen „navrhovatel“) žádost o vydání změny
integrovaného povolení č.j. 3449/73516/2005/KUSK ze dne 8.6.2005, (dále jen „integrované
povolení“) podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci k provozu zařízení:
„Zařízení na výrobu slévárenských a desoxidačních slitin hliníku“, umístěného
na katastrálním území 697621 Mníšek pod Brdy, zařazeného dle přílohy č. 1 zákona
o integrované prevenci do kategorie 2.5.a. Navrhovatel je provozovatelem zařízení. Věcně se
návrh na provedení změny integrovaného povolení týkal prodloužení dočasného přerušení
provozu do 30. 6. 2015, umožnění využití části zařízení (linky sušení hliníkových třísek
INTAL 2) k úpravě odpadu při přerušeném provozu zařízení, schválení nezbytných provozních
řádů dle platných právních předpisů (provozní řád zařízení k úpravě odpadů neželezných
třísek, aktualizace provozního řádu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší)
a schválení základní zprávy v souladu s § 4a zákona o integrované prevenci.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodl
o předložené žádosti podle § 66, odst 1, písm. a) zákona č. 500/2004Sb., správní řád takto:
Řízení o vydání 8. změny integrovaného povolení č.j. 3449/73516/2005/KUSK
ze dne 8.6.2005 se pro zpětvzetí žádosti navrhovatelem
z a s t a v u j e.
Účastník řízení dle § 27 odst.1 správního řádu:
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Čelákovice, Křižíkova 270, IČ: 46357033

Zborovská 11

150 21 Praha 5 tel.: 257280781

fax:257280170 durdik@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel od navrhovatele dne 29.8.2014 žádost o provedení 8. změny
integrovaného povolení podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci
k provozu zařízení: „Zařízení na výrobu slévárenských a desoxidačních slitin hliníku“,
umístěného na katastrálním území 697621 Mníšek pod Brdy, zařazeného dle přílohy č. 1
zákona o integrované prevenci do kategorie 2.5.a. Navrhovatel je provozovatelem zařízení.
Věcně se návrh na provedení změny integrovaného povolení týkal prodloužení dočasného
přerušení provozu do 30. 6. 2015, umožnění využití části zařízení (linky sušení hliníkových
třísek INTAL 2) k úpravě odpadu při přerušeném provozu zařízení, schválení nezbytných
provozních řádů dle platných právních předpisů (provozní řád zařízení k úpravě odpadů
neželezných třísek, aktualizace provozního řádu vyjmenovaného stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší) a schválení základní zprávy v souladu s § 4a zákona o integrované
prevenci.
Krajský úřad na žádost navrhovatele řízení o 8. změně platného integrovaného povolení
zastavil, protože navrhovatel vzal žádost zpět.
Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů, položky 96 sazebníku se v důsledku toho, že nebylo vydáno integrované
povolení nehradí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení
odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu
Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je usnesení napadáno a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení. Odvolání se podává v počtu
2 stejnopisů. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Krajský úřad Středočeského kraje.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
usnesení připraveno k vyzvednutí.
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Dokument (datová zpráva) se považuje za doručenou dnem přihlášení se do datové schránky
oprávněnou osobou, nejpozději však 10 dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové
schránky. Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
Ing. Karol Durdík
odborný referent na úseku
životního prostředí

Obdrží:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správní řádu:
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Křižíkova 270, 250 88 Čelákovice
Na vědomí po nabytí právní moci:
Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha
Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 00 Praha 5
ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
MŽP, odbor posuzování vlivu na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

