V Praze dne:

1.6.2015

Číslo jednací:

078977/2015/KUSK OŽP/Dur

Spisová značka:

SZ_072224/2015/KUSK/3

Dle rozdělovníku

Oprávněná úřední
osoba:

Ing. Karol Durdík, tel: 257280781
Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření

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“), obdržel dne 15.5.2015 žádost o 9. změnu
integrovaného povolení od společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Čelákovice,
Křižíkova 270, PSČ 250 88, IČ: 46357033 (dále jen „provozovatel“), podle ustanovení § 16,
odst. 1), písm.b) zákona o integrované prevenci pro zařízení:

„Zařízení na výrobu slévárenských a desoxidačních slitin hliníku“

umístěném na katastrálním území 697621 Mníšek pod Brdy.

Zařízení spadá podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 2.5.a).
Krajský úřad oznamuje ve smyslu § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že dne
15.5.2015 bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení o změně integrovaného povolení.
Provozovatel následně žádost doplnil podáním ze dne 25.5.2015. Předmětem žádosti o změnu
integrovaného povolení je vyjmutí do integrovaného povolení zařazených pozemků, které
nemají souvislost se současným provozem zařízení, z integrovaného povolení. Současně,
v souvislosti s novými právními úpravami, je předložen ke schválení upravený provozní řád
zdroje znečišťování ovzduší a základní zpráva dle § 4a zákona o integrované prevenci.
Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 zákona došel k závěru, že se nejedná o podstatou
změnu v užívání, provozu nebo rozsahu zařízení, jelikož navrhovanou změnou nedochází
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ke změně v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona
o integrované prevenci, která by mohla mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo
životní prostředí. Nedojde ani ke zvýšení emisí vypouštěných do životního prostředí.
Krajský úřad oznamuje účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům, že dne 23.3.2015
bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad v souladu s ustanovením § 19a odst. 4
zákona o integrované prevenci zasílá žádost v elektronické podobě k vyjádření.
Účastníky řízení a příslušné správní úřady žádáme, aby se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení k žádosti vyjádřili (§ 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci).
K vyjádřením zaslaným krajskému úřadu po této lhůtě dle § 9 odst. 4 zákona
o integrované prevenci nebude přihlédnuto.
V rámci řízení je účastník řízení oprávněn:
-

navrhovat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání změny
integrovaného povolení, pokud správní úřad usnesením tuto dobu neomezí

-

vyjádřit v řízení své stanovisko, a pokud o to požádají, poskytne jim správní úřad
informace o řízení

-

nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností

-

žádat sdělení oprávněných úředních osob, které v dané věci činí úkony

-

před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům

Ing. Karol Durdík
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:
1. Žádost (vč. příloh Základní zpráva a Základní zpráva – doplněk č. 1)
2. Doplnění žádosti (vč. přílohy Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší)
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Rozdělovník:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88
Účastník řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.:
Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Příslušné správní úřady:
ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, Praha 2

