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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 29.8.2014 žádost o 8. změnu
integrovaného povolení od společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Čelákovice,
Křižíkova 270, PSČ 250 88, IČ: 46357033, 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
29.8.2014 bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení o změně integrovaného povolení.
Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení je prodloužení dočasného přerušení
provozu „Zařízení na výrobu slévárenských a desoxidačních slitin hliníku“ do 30. 6. 2015,
umožnění využití části zařízení (linky sušení hliníkových třísek INTAL 2) k úpravě odpadu
a schválení přiložených provozních řádů dle platných právních předpisů. Současně je
předložena ke schválení základní zpráva dle § 4a zákona o integrované prevenci. Krajský úřad
v souladu s § 19a odst. 2 zákona došel k závěru, že se jedná o podstatou změnu v užívání,
provozu nebo rozsahu zařízení.
Účastníky řízení a příslušné správní úřady žádáme, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení k žádosti vyjádřili (§ 9 odst. 1 a odst. 3 zákona o integrované prevenci).
K vyjádřením zaslaným krajskému úřadu po této lhůtě dle § 9 odst. 4 zákona
o integrované prevenci nebude přihlédnuto.
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Dále se žádá město Mníšek pod Brdy, ve smyslu § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci,
o zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona na úřední
desce obce na dobu 30 dnů a zároveň se žádá o zpětné potvrzení doby skutečného zveřejnění
na úřední desce.
V této lhůtě podle § 8 odst. 2 zákona může každý zaslat Krajskému úřadu Středočeského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství své písemné vyjádření.

Ing. Karol Durdík
odborný referent
na úseku životního prostředí

Příloha:
Žádost společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. o vydání změny integrovaného povolení
vč. příloh

Rozdělovník:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.:
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
Příslušné správní úřady:
ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, Praha 2

