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l) v....i

čírtzrřízeíF
-Popis Fovoavmých tocboologií. se oší v tabulca
"poYo|ovaÍá
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sachtoYápec vaía
olova 5'00 x |'25 m
tavicípec na výrobusuÍového
vstlrpnísurcvina:staréolověnéakumulátorya o|ověné
odpady
(kychtovýplyn)jsou tern]ickydopalovány
spaliny ze šachetnípece

2

0

v dohořívacikomoře,po ochlazeniplynůjeprachzáchycen
99 %)
v pý]ovémfi|tÍu(3 ksjet fiIť. účinnost
PÍojektovanákapacita
150t olova/den
Ročníprodukcesurového
olova
48 510íÍok
KÍátkébubnovépece
(2 ks) _tavicí rotačníPece
o kapacitě3ot/denna zpracování
odpadů
veške4Ích
úletů
záchycenýchna fi|trech,stíreka dalších

2

0

s obsaiemPb
pecejsoutermickydopaloványv dohořívacikomoře.
Plyny z rotační
plyny,tj. z místkolemodpichu
Technologické
i netechno|ogické
peci a dávkovánido pece,jsouodprašovrány
na dvoupytlových
filtrech
R.Íinacc
neádoucíchpříměsize
12 raíiBačních
kotlů k odstraňování
suroYého
o|ovaa předslitin.
rafinacedocházík postupnému
Při procesuohřevua samotné

012

2

odstÍaněni
arsenua antimonu,odměděni,odzinkování'odstříbření
apod',resp'k legováníolova.
Projekovanákapacita
120 až 1.50tJ ysáEku
RočníprodukcečisqichsIitin
45 000íÍok

2) V části
ovzduší..s€ za tabulku se doplníjejí násl€ d né pokračování:
"B.1'1)
Návrh závamého
MonitoŤiDg

Emisnizdro.j

Látka nebo ukazatel

emisníholimitu

(min. č€ t nost

(mg.m-3)

měřen0

5

lx za 3 roky

10

lx za 3 řoky

skupinakovůsn, cÍ
výrobnaAg

(iný než6+)'Mn' Cu'

wýduch
č.ll7

Pb, V, ZN

szzo

.

TZL

od datapředchozího
měřeníTZL,Pb prováděnone dříveneŽpo uplynutí18měsícú
měřeníautorizovanouosobou.
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Pro TzL bÚdou!ýsledkyměřenípřepočteny
navÍažnépodminkyA, koncentrace
příslušné
látky v suchémplynuza normálních
stavovýchpodmínek(] 0l '325 kP^,273'15
K) s udánimreferenčniho
obsahukyslíku.
podmínkyB, koncentÍace
příslušné
Pro Pb budou}ýs|edkyměřenípřepočteny
na vztažné
(l0l,325 kPa' 27]'l5 K) s
|árkyve v|hkémplynupři normá|ních
stavovýchpodmínkách
udánímreferenčního
obsahukys|íku.(pom. u skupino\"ých
Iimitůměřenypouzety látlv,
kteréjsouv tabulcejakolátka neboukazateluvedenytuěně)'
?\

v částipřilohy se rušíPřílohr ě. 9 - ák|adníhorozhodnvtičj..5955/47202l2004lozP
ze dne 14.4.2004TPP a Too._ Provozni řád velkéhozdroje znečištbvání
ovzdušíDivize RECYKLACE

a nahlrzuje se novou přilohou č.9 - Provomí Í^dyzzo,,

Sachtovápec VARTÁ

přo zpracováníryřazenýcho|ověnýchakumulátorů
a dalších
máteťiá|ů
s obsahemolova..,,,Krátkébubnovépecepro zpracovánimateriálůs obsahem
olova,.'a '.Rafinaceolova - zpracoviíní
surového
olova a předslitin,výřobačistého
o]ova
ajeho slitin"
4)

včáŠliB.1.3.)vodas€ do bodu b) vypouštěnípř€ d čištěnýchodpadníchvod zČoV
(umistěné
na paÍc.č.1043/l v k.ú.pod|esinad Litavkou),do vodníhotoku Litavka (ř'km
40,9 ČHP l-|l-o4-oo3) doplňuj€ dalšíbod 2) u zařizeníčoV sD 10 při provozu
je chemickáČoV sD l0 projektována.
nepřekmčovat
mnoŽství
odpadnIchvod,na které

5) Do částic.2.) souhlask provozovánízařizeník wuŽíváníodpaduse mčni dop|ňujeo
šachtovoupec VARTA pro zpÍacovánívyřazenýcholověnýchákumulátorůa dalších
materiálůs obsahemolovď.a ,,Linka na separac;plastú(polypÍopylenu)
zvyíazených
provozniřád zpracovanýpodle $ 14 odst. l) zákonač. l85/200l
bateriía akumulátorú..
sb. lýoři novoupřílohuč.l0.
ó) V části přilohy se ruší původníPříloha č. l0 základního integrovanéhopovol€ n í

pec vARTA
ój':5955/472ozl2oo4loŽP
ze dne |4'4.2oo4PÍovozní
řád zařízeníŠachtová
a nahraZuje se obsahovězměněnoupříIohouč'l0 - Provoznířád zařízenik\ryuŽívání
pec VARTA pro zpracovánívyřazenýchotověných
nebezpečných
odpadů',Šachtová
akumu|átorua da|šich mateÍiá|ůs obsahem olova.. a ''Linka na separaci p|aslú
(polypropy|enu)
z vyřazenýchbateriía akumulátoru...
7) Do částiD) Požadavkyprevencea omezenícelkolých dopadůetlisi na životníprostředí
a rizik s nimi spojenýchse doplňuje do částiomezenivmiku odpadůa nak|ádánis nimi
do bodu 18 odst. c) ztrění:schvalujese,,Havarijníplán opatřenípro případekologické
havárieve smysluzákona254l200|Sb...dleŠ39 odst'2 písm-a) zákonač.2541200lsb'
jako přílohač.l 4.
Tentohavařijníplánje součástí
rozhodnutí
8) včásti pří|ohy se ruší Příloha č. 1třeti

změny int€ g rovsného povol€ n í čj.:

2096912007
/KU9K oZPlTt ze dne26'2'2007niizvem Havarijníplán opatřenípro případ
eko|ogické
havárieve smyslu ákona č.2541200lsb. - KovohutěPřitram niistupnická
a's'..,a nahŤazujese novoupří|ohouč'l4.-havarijníplán opatřenípro případekologické
haýáÍieve smysluákona254/2001sb...dle s 39 odst.2 písm.a) zákonač.25412001
Sb.
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zajistí
9) Do čásÍiE) soÚhrnnépodmínkyse doplňuje nový bod znění:l0) PÍovozovate|
pece.
vod v prúběhu
dobypřestavbyšachtové
ochranupodzemních
a povrcho\rych
ostatníčástiřozhodnutízůstávajíbezezměny.
odůvodnění
kaje obdrželdne 30'9'2008 žádostspolečnostiKovohutě
Krajský úřad středočeského
Příbramnásfupnická,a.s.' se sídlemPříb.amVI, č.p'530, PSČ 261 8l o rydáni 5. změny
povolení píozaíízenii zďízeni na taveni,vč'sléváníslitin neŽel€ z nýchkovů
integrovaného
(rafinace,v'irobaod|itkúapod'),o kapacitětavenívětšínež4 t
produl(tů
včetněpřetavovaných
denně- \"ýrobníprostorya s nimi souvisejícitechnickéa pomocnéprostory,kterýmje
2.5.a),
provozovna
na adresePřibramvÍ, č'p.530,PsČ26l 8l zařízenispadápod kategorii
preýenc|.
dle pří|ohyč.1ákona o integrované
a to dle
Žádostbyla Krajskýmúřademposouzenas tín, Žeje nutnéprovéstzměnurozhodnutí
prevenciproložese jedná o podstatnou
zménu
ustanovení
$ 19aodst. l ákona o integrované
v provozuzařízení'
možnosti
recyklace\yřazenýchPb bateriía akumu|átoru.
vlastníáměr předpok|ádáúěinnějši
skladovacivana s novým
Pro skladovánítěchto odpadůbyla v |étě2008 rekonstÍuována
dvojitý|n IIDPE těsně|]ím,betonovoua asfaltovou vrstvou vč. monitoringu.celková
pec se nemění,vlivem sepaÍace
a většízpÍacovací
sktadovací
kapacitaodpadůpro šachtovou
obrátkyzásob na dnešní
úroVni'
kapacitypecenebudemira zaplněnostiskladůz důvoduvyšší
i v da|ším
zařízení kátké bubnovépece,keré bylo
Takto upravené
odpady|ze Íecyk|ovat
ceIichbaleriinevhodné'
dotudpro7pracováni
struskya tzv. kaminku (katalog.č. 10040])ze
Předpokládáse íaÚšení nerecyklovate|né
cca 8 000 tun na 12000 fun ročně,v případěodpadníhokyse|éhoelektÍolyfu
současných
(katalog'č' l60606)z cca 2700tun na J600 _ 4000tun Íočně.
prevencise postupujedle s 3 až 15 protoŽese jedná o podstatnou
DIe ákona o integrované
povolení'Krajský úřadprotooznámil ve snyslu $ 44 odst. l a s 47
změnu integÍovaného
že dne ]0.9.2008by|o v předmětné
věci zahájeno
Íizení,
odst' l správníhořádu účastnikům
povolení'
o vydáni 5' změnyintegrovaného
spÍávnířízení
bylo provedenovypořádáíi s podmínkami
ve věci proběhloústniprojednánipři kteÍém
řízení,dotčenýchspřávníchúřadůa vyjádřenímozA (c€ n ia) s to následně:
účastníků
čj': l8217l l2008/KUSK ze dne
E!řg!!pl[9$Í\!gllng'M.Pet€ r a náměstekhejtmana,
povolenípÍospolečnost
kÍajneshledaldůvodnevydatintegŤované
l0.|2.200E;sředočeský
- šachtovápec...
KovolrutěPříbramnástupnická,a's',Zařízenínataveníolova
Řešeoí:Bez připomínek.
Kraiski

hvpiénickéstanice středočeskéhokrái€ :

čj.: 5782-21.,7l0aPbnýÍ^
ze dÍ'f

kaje se sid|em v Práze KHs má
22.|| '2008:'Kfa.jski hygienická stanicestředočeského
k návrhu následné..Z h|ediskapřispěvkůk imisníá|ěži z rozptylovéstudie vyp|ývá' Že
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povo|ené
imisni limity u sledovanýchpolutannjPMlo, So2, NO,, benzen,Pb' Cd' As (vč.
příspěvků
z řešcné
techno|ogie)
nebudoupřekračovány'
Dalšířada škodlivin'u ktetich není
stanovenimisni |iÍnitHg' PcB' PAU PCDD/F 5e jejich přisÉvky pohybujíve vŤahu
moŽného
ovlivněníveřejného
zdÍaví
v zanedbateIných
koncentrací'
původciv podmínkách
provozu.
Řešení:
Nestanovujese konkÍétnimu
provozuřešenýchúprav
orgán ochranyveřejného
zdravi budepožadovat
v rámci zkušebního
kvality pracovnihoprostředí
a novétechnologieovčření
z hlediskahluku i kva|ityovzduší.
Řešeni: Podminka se týká hygieny pÍacovníhoprostředí a KU

nemá působnost

povo|ení
v integrovaném
a zajišt'ovat'
Navíctermín,,zkušební
provol.
o.to podmínkyuÍčovat
povolenípovolita povo|ujíse pouzepodminkypro provoz'
nelzev integrovaném
Rovněžbude ověřen vliv úpravna

hladinu hluku v nejbližším
chráněnémvenkovním

prostoru.
Řešení:Platínadále původnístanovenápodmínlrytj. kaŽdýrok lx měřit hladinu h|ukuv
nejb|ižším
chráněném
venkovnimprostoÍu
.

Městský úřad Příbram a Město Příbram lydal vyjádření pod zn. MéUPB
9ó338/2008/0KRM,n.o
ze dne 8.l '2009ve kteÍém
uvádi' ž€ Město PříbÍam,jako
účastník
řízení,projedna]ov Radě městadne 5'l.2009 oznátnenízahájeníiízenio
Předmětného
povolenípodle zÁkona č. 76/2002 Sb'' o integrované
\ydání změny integÍovaného
prevenci a omezováníznečištění,
o integÍovanéln
re8istÍuznečišťováni
a o změně
prevenci),v platnémzněnía souh|así
někteých ákonů (zákono integ.ované
s !)/dáním
povolenípÍoŽadateleKovohutěPříbraĎ Dlístupnická,
5. změlry integŤovaného
a's', dle
zákonač.7612002Sb', bez připomínek'

.

Českrí insDekc€

životního Dfostředí.

insDektorát

Práha

pod

čj'

ze dne l4'8' 2008ve kterémuvádi Č|ŽP/41^PPlo8142.|2'00llo8,?TM
odděleníochranJ ovzduší:K předložené
dokumentacinemámepřipomínekdlc platné
předpisů'
legislarivyč.86/2002sb', o ochraněovzduší
ve zněnípozdějších
hospodářstvi:Z hlediskazjkona Č' l85/2o0l sb' o odpadech'v
odděleníodoadového
účinném
a Platném
znění,nemámek \,ýšeuvedené
ŽádostiŽádnépřipomínky
odděleníochranvvod:ol Plzeňzásílástanoviskosamostatně
záýěť Č|zP0| Prahanernák předložené
Žádostio rydánízměnyIP připomínl'f
.

od

čj.

Č1ŽP/43loov
/0540663.044/08lZ]R
ze dneI5.l2' 2oo8ve kterémuvádíoI P|zeň stanoviskozhlediska qt!ě!q]L!qb!4!y-!p!L.:Touto úp.avounedojdck
navýšení
objemuvypouštěných
sp|ďkovýchodpadních
vod ani technologických
vod'
K před|ožené
ŽádostinemáČIŽPoov Ptzeňnámitek.
žádostio !rydánízměny|P připomínky
záýěÍ| ClzP 0I P\zeňnemák předloŽené
.

Povodí v|tar'v. státní Dodíik se !Úádři| pod čj.: 2008/614|4/343|s1ze dne
29,|2.2008a to následně- Z h|ediskaájmů daných směrným vodohospodářským
p|ánemv platnémznění(ustanoveniš l27 odst' l5 zákonač.2541200l
sb', o vodácha o
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je uvedenýáměr
předpisů)
aněně někeÚch ákonů (vodni ákon)ve zněnípozdějších
moŽný'
Z hlediskadalších
zájmůdanýchákonem ě. 2541200lsb.' o vodácha o změněněkteÚch
ákoDú(vodnízákon)souhlasíme
s uvedenýmzáměrema mámek němutytopřipomínky:
pecenebudouolroženypovřchovéa Podzemní
l' Při dostavběa provozušachtové
vody.
závěr: Provozovatelakceptuje,správce toku neuplatniInadstandafdní
poŽadavkyna
technické
zajištěni.
2. ČoV sD l0 budeprovozovánapodleprovomíhořádu' nebudepřekÍačováno
množsfuí
odpadnichvod,na ktetéjechemickáČov sD 10 projektována'
ZáÝěr| Provozovate|akceptujebez připominek'Z návrhu provozovatele}yplývá, Že
ncbudouohoženy povrchovéa podzemnivody a Že nebudepřekračováno
množství
je chernickáČoV sD l0 projektována.
odPadních
vod, lra které
.

CENIA. českáinformačtrí
agenturaživotníhoDrostř€ d í

m- 372/CEN/09 ze dne

t6.1.2009
jednánípromítnutona stčnuk projednáníároveň KÚ
Vyjádřeníbylo během úsmího
promít|návrhpromítnutí
změn5'změnydo platného
lP' Jednáse o následnéi
Popis provozovánýchtechnologií!
čísIo
přilohy

označení

povolovanáčástzařízeni

objektu

Divize Recyklace
sachtovápecvarta
taví6í
pee ne\ý{obusuÍe\'éh6
olota e kapaeilělooteen
@
od]ouěi.+?ý+6vé{a4r*u{úěin$5'j9%)
tavícípec nav'ýrobusurového
o|ova 5,00x |,25 m
Vstupnísurovina:staréolověnéakumulátorya o|ověné
odpady

2

0

spaliny ze šachetnípece (kychtový plyn) jsou

termicky dopalovány

v dohořívací

komoře,

po ochlazeníplynůje prach zachyc€ n v pytlovémfiltru (3 ks jet fiItr účinnost
99 %)
Projektovaná

kapacita

150t olova/den
Roční

produkce

48 510t/rok
pece
Krátkébubnové

z

0

@
da]ši€l-odeadů{ob5ohg9+b

surového

o|ova
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K€t€|'{.i€e+€{aádhreěiš€*íŤ|}á$
(2 ks) - tavícírotační
pece o kapacitě30íden na zpracováníveškerých
úletů
záchycenýchna filtr€ c h' stiÍeka da]ších
odpadůs obsabemPb
Plyny z rotačnípece jsou teÍmicky dopa|oványv dohořívacíkomoře'
Technologické
i netechnologické
plyny,tj. z místkolemodpichupecía dávkovánído pece,
jsou odpÍďoYányna dvoupý|ovýchfiItrech

Wotlo
1ť@
h
je elevo zbavené
ís; Sb;Z& € u ; '{& ePed'
Ús|edl<em
Ráíi!ace
12 Íafinačnich
kotlů k odsÍaňováníneádoucich příměsízesurcvého
olova

2

0t2

a

předslitin.

Při procesuohřevu a samotnémfinace docházíkpostupnémuodstranění
arsenu
a antimonu,odmědění,odzinkovlíní,
odstříbřeníapod., ÍesP.k legování
PÍojektovaná
kapacita

120

aŽ l50 ď vsázku
Roční

prcdukce

čistých

45 000 ť/rok
B.].].) olzduší
Limity € m isí do ovzdušipro zv|áštěv€ l ké e velkézdřoje wcházeií z Nv č.353 / 2002
sb. ' lyh|ášky č.35ó / 2002 sb. a j€ j í přÍoby č.l' a kote|nujako střédbízdroj d|€ Nv č.
352 / 2002sb.' při|ohy č'4' bod 1. l' 4):
za tabulku se doplníjejípokračovánínáslednéi
Návrh ávazného
Emisnizdroj

VýrobnaÁg
výduchč'l17

szzo

Látka nebo ukazate|

Monitoring

emisÍliho
limitu

(min. četDost

(,ng..')

měření)

skupina
kovů
Sn,Cr
oinýnež6+),Mn,cu,
Pb,v, zn

5

TZL

t0

slitin
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.

měřeni TZL' Pb prováděno
]x za 3 rokynedřívenežpo uplynutí
]8měsícůoddata
předchozího
měřeni autorizovanou
osobou'

.

podmínkyA, koncentracc
PÍoTzL budouvýsledkynrěřenipřepočteny
na vztaŽné
přísluŠné
látky v suchémplynuza normálnichstavovýclrpodninek(l0l '325 kPa'
273'15K)' někdys udánímref€ r enčníhoobsahuněkterélátky p|ynu'obryk|e
podmínkyC neboA v závislostina datuvydánístavebního
powleni,
kys|iku(v'tažné
v|ažhé
podnínkyA)'
od 1'1,20]0jedhotně

.

podmínkyB, koncentrace
Pío Pb budouvýsledkyměřenipřepočteny
na vzIažné
příslušné
(l0l']25 kPa'
látky ve v|hkémplynupři normá|ních
stavo{,'chpodmínkách
273'l5 K), někdys udánímreferenčního
obsahuněkteťé
látky v odpadním
pIynu
(obvyklekysJíku)'

.

U skupinot/chlimitůměřenypouzety látky,keréjsouv tabu|cejakolátkanebo
ukazateluvedenytučně.

Rušíse TPP a Too Přiloha č' 9 - Prorgeňi+í+Yelkés€=deje
Di+rie-REgKl.Aě
pec VARTA

lí evzdgší

a na}razujese novoupřilohouč'9- Provoznířád VZZo'' Šachtová

pro zpracovánírryřazenýcholověnýchakumulátorů
a da|ších
materiálů

s obsahemolova.,,a
s obsahemolova..,,,Krátkébubnovépece pro zpracovánímateÍiálů
olova a předs|itin,výrobačistého
o|ovaa jeho
,,Rafinaceo|ova_ zpracováníst|rového
slitin"
a) @
zČoV (umistěné
na parc.č' 1043/1vk'ú.
podIesí
nadLila\kou).do vodnlhotokuLilavka(ř't'm40.9CHP l. I l.04.00J):
]) Všechny vypouštěné
odPadni vody musí bý z neutralizačnistanice typu PAQUES
na Čov - sD l0' ze samotnéneutra|izační
slanice nesmíbýt !rypouštěna
dočištbvány
žádnapředčištěná
voda přímodo povrchovýchani podzemních
vod s přihlédnutím
!a $
39'ákona č.254/ 200l Sb'
2) cov

provozníhořádu' nepřekaěovat
sD l0 provozovatpodle schváleného

množství
odpadních
vod' na kteréjechemickáČov sD Io projektována.
odpadu
C.2.)Souhlask provozovánízařizeník ÝYuživání
zaiizení |ze pÍovozovat
odPadu(d|e pří|ohyč.3k ákonu o
-jato zaÍízenik yy:uŽiýání
a R4-znovuzískání
kovůa R]3-sk|adování)
odpadechsejedná o kód Rl2-ťřídění
d|e sl4
odst' l ákona o odpadech,kde lze \yužívatodpady uvedenév při|oze č.4 tohoto
jsou i pří|ohyč. l0' Il' ]2 a 13
Íozhodnutí'
NedílnousouÓístiÍozhodnutí
pÍovozniřády zařízeníŠachtovápec VARTA,

schválené

Hala DK, Výroba DK (anglickéa

pecc)a Krátkébubnové
pece
destilační
a Linka pro zpÍacování
elektrického
a elektronického
odpadu(Provoznířádje přilohouč'
2 tohotorozhodnutí)
Ruši @M'A.RTA

zák|adniholP čj.:

5955l472o?/2004loŽP
ze dne 14.4'2004a nahrazujese přílohouč.l0 - provoznířád zaiizeni
k vyuŽivánílebezpečnýchodpadů,' Šachtovápec VARTA pro zpracoválrívyřazenýclr

stÍana9 / l0
olovénichakumulátorůa dalšíchmaleriáIůs obsahemolova..a,,Linka na sepaÍaciplastů
(po|)'prop!
|.nu)z vyřazenýchbateriía akumulátorů..zpracovaný
podle $ 14 odst. l) zákona
č' l85 :00l Sb'' kterýbudeschvá|enroáodnutímo změněIP'
l8) opatřenipÍopředcházení
haváriíma omezováníjejich
případných
následků
a) Zát ad)'a poÍuchyna zařízeních
majícivliv naživotníp.ostředímusi býtv co nejkatší
dobčopravenypředepsanýrn
podIeschvá|ených
způsobem
předpisů.
PÍovozÍlích
b) \ Piipadčhaváriepostupovatpodleq/pracovaných
havarijDichplánů,kteréjsou součástí
ha\arijnísměínice'
Ruši se přílohač. I ze 3.zÍněnylP .čj'| 20969]200.|/KUSK oZPlTr ze dne 26.2.2007
(zclená)'.. a nafuazujese pří|ohouč' 14

názvem ,,Havarijníplán opaťenípro případ

ekologickéhavárie ve smyslu zákona 2541200l sb'" dle $ 39 odst' 2 písm' a) zákona
č'2541200|sb'
.

podmínkanavřhovanáve smyslu ,Zajistit ochranupodzemnícha povrchovýchvod
přestavbyšachtové
v pÍůběhu
pece..senebude ukládattatopodmínkaplatípřimo ze
zíkonao vodách.

kraje čj' I74o94l20o8oZPlMRath,
Zé!ěI! Na zák|aděpožadavkuKÚ Sďedočeského
ze dne 22'l1'2008,jsme posoudi|iádost společnosti
Koyohutě PňbÍam' nástuPnická
a.s. o vydáni 5. (podstatné)
změny tP při provozl zaíizení,,Záyod zqra.oýáyájíci^
recyk]ujícíolověnéodpady,použitéautobateriea odpady s obsahemdrahých kovů'
výroba o|ova a jebo slitin, o|ověnýchpo|otovarů,
pájek, slřeliva a dalšíchprodu|.tů..
DoporučujemetYdat 5. podstátnou změnu IP za výš€ navÉ€ n ých záv.zných
podmínekpřovozu zaříz€ n í.
.

KraiskÝ úřad| |nfoflnova|přítomné
o svémáměru vydat IP, pÍotože
ve věci návrhu
nebylyvznesenyúčastniky
řízení'dotčenými
spÍávními
úřadyani ze stranyozo cenia
zisadní námitky kteréby bránily jeho rydání' Vyjádřeni a stanoviskaspišesměřují
k projednání,upřesněníPodmínekprovozu a dop]něnínutných podkladůa postupú
zajištěníz^Íizeni.
nadáIetakov'ý.Že KÚ v1dá 5. zmenu|P.
B9šg]í!PostupříZeníbude

Jedná se o podstatnouzměnu iÍltegrovaného
povo|eníkdy žádosto změnu byla podána
provozovate|em
a proto,ve smys|uzikona č' 634/2004sb, o správníchpoplatcichve mění
pozdějšíchpředpisú'položky 96, pÍovozováteluhradil za vydáni změny integlovaného
povo|ení
správnípop|atek.
Poučení o odvoIání:
Proti tomutorozhodnutimůže
účastník
řízenípodatve lhůtědo l5 dníode dnejehooznámení
odvolání k Ministerstlu životníhoprostředi podáním učiněným u Krajského úřadu
Středočeského
káje. V odvoláníse uvedevjakém rozsahuje Íozhodnutí
napadánoa dá|e

stÍana
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Íoáodnutí.od\'oláníse podává
naml::.} rozporsprá\nim: .i.dpis} nebo nesprá\nost
potřebnýpočetstejnopisů'
$'hotovíje najeho
t p<l:! ! íejnopisů'n.ePoJl ]i účastník
nÁ.-r.' iirJjsry úřadstředď.ii..ho kÍaje'
po doÍučeni
písemného
vyhotovení
se Í\\itá odednenásledujícího
L'-1 Í.. podáníodvo|áni
. :.. ..:nuti.
dneodedne,kdy bylo nedoručené
a uložené
nejpozdějivšakÍ\' ''jrl}nutídesátého
_ .:-.dnulipiipravenok v] z\.l.uti.
. Jalléod\olánímá pod|e\ E: Ňsl' l správního
řádu odkladnýúčinek.

Dr.Michal

Pň|ohy:
fa ona c,

-Pro\.zni iád vzzo,, sachtoý^pec VARTA - pro zpracováníwřazených
..lo\ěných ákumu|álorůa dalšíchmateriá|ůs obsalem olova.., ,Frátké
bubnovépecepro zpracovánímateriálú
s obsahemolova..,a ,,Rafinaceolova
- zpracovánisurového
o|ovaajelroslitin..
olovaa předslirin,výÍobačistého

pec
odpadú',Šachtová
Piiloha č'l0. Pťovozní
řád zařízení
kvyuŽivánírrebezpečných
VARTA

pro zpÍacovánivyřazených olověných akumu|átorua dalších

materiáIůs obsahemolova,. a ,,Linka na separaciplastů(polyproPylenu)
z vyřazenýchbateriía akumulátorů...
Při|oha č' 14 - ,,Havarijniplán opatřenípÍo případekologickéhavárie ve smys|uákona
25412001sb...dle 0 39 odst'2 písm.a) ákona č'2541200lsb'
obdrží:
Účastn|ciřízenídte $ 27 odst. 1 správníhořádu:
.

KovohutěPňbÍamnástupnickia.s.,č.p.530'26l81 PříbramvI

ÚčastniciřízeDídt€ s 27 odst.3 správníhořÁdu:
.
Město Příbram,Tyršova|08,2610| PřibÍam
.

středočesloýktaj,zborovská1],
l502l Praha5

.

Povodívltavy, Ho|ečkova
8, 15000 Praha5

Dotč€ n éúřády (po nab}típrávnímoci):
.

MzP, odborIPPC a IRZ, Vršovická65, l00| 0 Prahal0

.

prostředí,
agenfuÍa
životního
Litevská8/1I74
CENIA, českáinformační
10005 Praha10

tffi

ffiv

.v
kra
kraie
KraiskýúÍad
úřadStředočeského

18.10.2011
jednací: 124887
ČísIo
t201|lKUSK OZP,r/k
Spisováznačka:sz_t24881120| | IKUSWl7

právn|mool
n.ýabyto
Totorozhodnutj

|lZ;;,(kK;#;('-*
odbor.ť.2...'' podpic'--.ffi-

V Praze dne:

dle rozdělovníku

Oprávněná
úředníosoba:

Ing.Věra Vacková

Rozhodnutí
kaje, odbor Životníhoprostředía zemědělství(dálejen
Krajský úřadStředočeského
krajský úřad)'jako správní orgán místně a věcně příslušnýpodle $ 29 odst. l zákona
č.129/2000 Sb., o krajích (krajskézřízení)a $ 33 písm. a) zákona ě. 76 /2002 sb,
a
o integrovanéprevenci a omezování zneěištění,o integlovanémregistru znečišťování
ziíkonů,ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon o integÍované
o změně někter1ých
prevenci),po provedenísprávníhořízenípodle zákona č.50012004Sb.' správnířád, ve znění
pozdějšíchpředpisů(dále jen správnířád), v souladu s $ 46 odst. 5 zákona o integrované
orevenci
vydává
7. Změnu integrovanéhopovoleníč.j.: 5955t47z02|20o4toŽPze drc I4.4,2004
změněnéhorozhodnutímč.!.:|41 48t|3026612004/oŽPze dne20.|0.2004,
rozhodnutímč.!.:|5829|54832lz005|oŽPnr ze dne2| '4.2006,
l KUSK oZPlTr ze dne 26.2,2007,
rozhodnutím č.j,: 20969 12007
rozhodnutímč.j.:|23866|2007IKUSK

oŽPlTr ze dne 30.l 1.2007,

rozhodnutímčj.: 168851/2008/KUSKoŽPlRath
rozhodnutíč.j.:|27756|20|0/KUiK

ze dne|0.4.2009a

oŽPNk ze dne 23.9'2010 (dále integrované

prevenci
povolení)podle $ l9a zákonao integrované
provozovate|\
zařízení:Kovohutě Příbram nástupnická, a.s'' se sídlem Příbram IV
č . p . 5 3 0P, s č 2 6 t 8 l , I č 2 7 | l 8 | 0 0
k provozl

zaíízení.' 7,aíízeni na tavení. vč. slévání s|itin neže|ezných kovů včetně

přetavovanýchnroduktů(rafinace.výroba od|itkůanod.).o kapacitětavenívětšíneŽ4 t
technickéa pomocnéprostory.kterým je
denně- výrobníprostory a s nimi související
roYozoYna na adrese Příbram VI. č.n.

Zborovská 11 l50 2l Praha 5

tel.:257 280 855 vackovav@kr-s.cz Www.kl-stredoc€ s ky.cz
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uvedenéhov pÍí1ozeě' l zákona o integrovanéprevenci v kategorii 2.5. b) _ Zaíízení
na tavení,včetněsléváníslitin' neŽeleznýchkovů,včetněpřetavovanýchproduktů(rafinace,
výrobaodlitkůapod.),o kapacitětavenívětŠí
neŽ4 t denněu o|ova a kadmia nebo 20 t denně
u vŠech
ostatníchkovů.vÝroková částintegrovanéhoDovo|eníse měnía doDlňuje takto:
l.

Divize recyklacetakto:
v částiPopis provozovanýchtechnologií'
ve třetímřádku a třetírnsloupci tabu|kyse za poslednívětu ,,Ročníprodukcečistých
slitin 45 000 ťrok...doplňujetext: ,,Hala Rafinaceje doplněnao nucenévětránímhaly
s moŽnostíohřevu vháněnéhovzduchu v zimním období. Vzduchotechnickéřešení
provozu je zaměřeno zejménana ZajiŠtění
kvality pracovníhoprostředí. ohřívání
vzduchuv zimnímobdobíbudezajišťování
hořákemna zemníplyn o příkonu4l6 kW...
v částiB.1.)Emisnílimity' B'l.1.) ovzduší'takto:
se v tabulcerušířádek s textem:
TZL
Divize Drahékovy Ang|ická pec

Pb

l0
5

l x roěně

(střednízdroj)
v částiB.l.) Emisní|imity'B.l.l.) ovzduší'takto:
se v poslednítabulcerušía doplňujetetext takto:
V prvnímsloupci EmisníZdrojse k textuVýroba Ag doplňujetext:..Anglickápec zdroj
č. l04; u následujícího
textu ve sloupci prvnímse rušíčíslol |7 a nahrazu1ese ěíslenr
104.
Ve druhémsloupci, druhémřádku se rušítext,,skupinakovůSn' Cr (iný neŽ 6t), Mn,
Cu,Pb,Y,Zn" anahrazujese textem,,Pb"
ve čtvrtém
sloupci,druhémřádku se doplňujetext,,l x za 3 roky..
v částiB.1.)Emisnílimity' B.1.1.)ovzduší,takto:
za poslednítabuIkouse rušía doplňujetetext taldo:
rušíse 2., 3. a 4. odráŽka:
o
,,Pro TZL budou výsledky měření přepočtenyna y^ažnépodmínky A,
koncentlacepříslušné
látky v suchémplynu Za nonnálníchstavových podmínek
(101'325kPa, 273'|5 K)' někdy s udánímreferenčního
obsahu některé látky
plynu, obvykle kys|íku(vztažné
podnínlgl C nebo A y záyislosti na datu vydání
povolení,od I ' 1.2010jednotnětlztažné
podmínlglA).
stavebního
o

Pro Pb budou výsledky měření přepočtenyna vztaŽné podmínky B.

koncentracepřísIušné
látky ve vlhkémplynu při nonrtálníchstavovýchpodmínkách
(101'325 kPa' 273'|5 K)' někdy s udánírrrrefer.enčního
obsahu některélátky
v odpadnímplynu (obvykle kyslíku).
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U skupinovýchlimitůměřenypouze ty látky, kteréjsou v tabulcejako |átka

.

nebo ukazateluvedenytuěně...
a nahrazujese texteÍn:
,,Hodnoty emisního limitu platí pfo koncentrace ve vlhkém plynu při
(tlakul0l,325 kPa a teplotě00C)..
normálních
stavovýchpodmínkách
o

ovzduší,výduch
Rafinace - Předehřev vzduchu ha|y, střednízdroj znečišťování
č.208
Emisní zdroj

Látka nebo ukazatel

Emisní|imit

PředehŤevvzduchu haly zdroj č'

oxidydusíku(No')

200 rng/m'

008

oxid uhličiý (Co)

100mg/mr

Monitoring:
(tlakul0l'325
na normálnístavovépodrnínky
limityjsou yz|aženy
Uvedenéerr-risní

1)

obsahukyslíku3%.
kPa a teplotě0"C) a suchý plyn, k referenčnímu
látek l x za 5 let ne dříve než
Provádět autorizovanéměřeníertrisíznečišťujících

2)

po uplynutí30 měsícůod datapředchozíhoměření
měřerríbudeplovedenodo 3 měsícůod zalrájeníprovozuzdrojea
Prvníautorizované

3)

protokolbudezaslán KrajskémuúřaduStředočeského
kraje.
Rafinace - odsávání z

Emisnízdroj
Rafinace_ odsávánÍz výrobní
haly

zdroieč.l0j,
, součást

Č'

Látka neboukazatel

Emisnílimit

olovo(Pb)

I mg/ml

látky
tuhéznečišťLljící

2mg/m'

(TZL)

Monitoring:
l.

Hodnoty emisníholimitu platípro koncentraceve vlbkémplynu při normálních
e0C)
s t a v o v ý cpho d m í n k á c( hl l a k ut 0 l . 3 2 5k P a a t e p l o t 0

2'

látek l x Za 5 let ne dříve neŽ
Provádět autorizovaÍ]é
měřeníemisí zneěišťujících

po uplynutí30 rněsícťl
od datapředchozíhoměření
3.

Prvníautorizované
měřeníbudeprovedenodo 3 měsícůod zahájeníprovozuzdrojea

protokolbudezaslán KrajskémuúřaduStředočeského
kraje.
5.

v částiB.l.) Emisní|imity'B.l.1.) ovzdušítakto:
rušíse text:..čistírnaodpadníchvod - Čov _ cFR l60
Monitoring:
Plovést měření pachovýclr látek na hÍanici areálu směrem k obýné zástavbě
do 14.6.2006."

ó'

v částiB.l.2.) SchváleníSouboruTTP a TOO takto:
rušíse odstavec třetí: ,,Provozovatelpředložil aktualizovaný provozníŤádzaÍízení
ovzdušíDivize recyklace s názvem ,. Šachtovápec
velkého zdroje znečišťování
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VARTA _ pro zpracování vyÍazenýcholověných akumulátorůa da|šíchmateriálů
s obsahemolova..,,,Krátkébubnovépece- pro zpracovánímateriálůs obsahemolova..,
a,,Rafinaceolova_ zpracování
surového
olovaa předslitin,výrobačistého
olovaajeho
slitin..kteý budeschvá|enrozhodnutím
o změněIP...
v částiB.l.3.l) Vypouštěníodpadníchvod z Kovohutí Příbram' a.s. ($8 odst. l

7.

písm.c) zákona č.25412001Sb.)'
a) Vypouštěnipředčištěných
odpadníchvod takto:
Za prvníodstavecse vk|ádátext:
Pro dobu rekonstrukc€ stávajícíČov (provoz týkajícíse situací odlišných

a)I

od podmínek běžnéhoprovozu) platí nás|edujícíemisní limity vypouštěného
znečištění
a množství
vypouštěných
vod :
mnoŽství
vypouštěných
vod max.2ls'' a max.43.500mr/rok
při kvalitě:
A s . . . . . . . . . ." p "
Pb .......... "p"
Zn ., ', ...'.' ..p..

0 , 1m g / 1 , " m " 0 , 2 5 m g / 1 ., . . . . . . . . . . .4 , 3 5 k g / r o k
8,7 kg/rok
0,2mg/1, '1n"0,3 mg/1,
..m..l

NL ......... "p"

60'9 kg / rok
'ó mg / l'
0 , 2 m g l l , " m " 0 , 2 5m g / 1 , . . . . . . . . . . .8. ,. 7 k g / r o k
l 5 , 0 m g / 1 , ' 1 n "2 0 , 0m g / 1 , . . . . . . . . 6
. .5 6 , 0 k g / r o k

NEL......... "p"

0 , 1m g / 1 , " m " 0 , 5 m g / 1 , . . . . . . . . . .4 , 3 5k g / r o k

Cd ......... "p"

pH

l '4 mg / l'

6,5-9

RAS .............
"p"

9 000 mg / l, "m" 9 500mg / l, ........
391 500 kg / rok

C H S K c , . . . . . . . . . " p "2 5 0m g / 1 ,

" m " 3 0 0m g / l , . . . . . . . .1,0. 8 7 5k g / r o k
7 m g l | ,. , , , , ' , , ,2, '| 1 ' 5k E l Í o k

F e . . . ' . . . . ' . . . . ' . . . . . . p .5. m g / l '
S n . . . . . . . . . . . . . . . . . " p 2" m g / 1 ,

"m"

0 , 8m g / l , . . . . . . . . . . . . 251k, g
7/ rok

N i . . . . . . . . . . . . . . . . . " p "0 , 5m g / l ,
P * r r. . . . . . . . . . . . . " p "

I m g/ l ,

2 , 5m g / 1 , . . . . . . . .8. .7. k g / r o k

"m'(

3 m g / l , . . . . . . . . . .4. .3., 5k g / r o k

Monitoring:
I) Budou odebíránykontrolnívzorky vod při hladiněna výtokuZ neutralizační
stanice
čistírnySD l0, lx měsíčněv intervalupřibliŽně 30 dní. Vzorky budou slévané
24 hodinové.
2) Yzorky

budou odebírány a

ana|yzovány akreditovanou laboratoří, včetně

whodnocenívýsledků.
a)II

Emisní limity platnépro vypouštění
odpadníchvod po ukončenír€ k onstrukce
Čov1raony provoz zařízení):
částiB.l.3.l) Vypouštění
odpadníchvod z KovohutíPříbram' a.s.($8 odst.1 písm.
c) zákona č. 254l200lsb.)' a) Vypouštěnípředčištěnýchodpadníchvod' a)II
Monitoring takto:
rušítext v odrážcel) ve druhévětě:,,bodové...
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9.

částiB.l.3.l) Vypouštění
odpadníchvod z KovohutíPříbram' a.s.($8 odst.l písm.
c) zákona č.2541200lSb.)'c) vypouštěnépředčištěné
odpadnívody
ló0 do obecnickéhopotoka,Monitoring takto:

"

Čov crn

r.uší
text v odráŽcel ) ve drulrévětě:,,bodové...

10. částiB.l.3.l) Vypouštěníodpadníchvod z KovohutíPříbram, a.s'($8 odst.l písm.
c) zákona č.254l200tsb.)'d) Vypouštěních|adících
vod do povrchových(potok
Litavka' ř.km 40,0ČHP l.l l.04.003),takto:
za tabulkuzneěišťujících
látek a j ejich.ukazatelů
se vkládá text:,'chladícívody jsou
vypouštěny pouze v případě, Že jsou v provozu kátké bubnové pece (Divize
Recyklace).Jejich provoz je nepravidelný,závisí na mnoŽstvívstupníchsurovin.
Přijejich dostatkujeprovozspuŠtěn
a je zpravidlaněkolikadenníaŽ několikatýdenní...
Il.

odpadníchvod z KovohutíPříbram, a.s'($8 odst.l písm.
částiB.1.3.1)Vypouštění
c) zákona č.2541200lsb.)'d) vypouštěníchladícíchvod do povrchových(potok
Litavka, ř.km 40,0ČHP l-l l-04-003)'Monitoring takto:
provozubudouodebírány
kontrolní
vzorky
rušítext prvníodrážky:..Za dobutrvalého
v intervalupřibliŽně30 dní'Vzorky
vod na výtokudo povlchovýchvod, Ix měsíčně
br'rdoubodovéslévané
24 hodinové...
a nahrazujese textem:..Za provozuzařízeni
(krátké bubnové pece) budou odebírány kontrolní vzoÍky Vod na výtoku
do povrchovýchvod vŽdy po zahájeníjejíhoprovozu,minimálněvšak lx měsíčně
24hodinové.
v intervalupřibližně30 dnípři provozuzaÍízení.
Yzorky budouslévané
části B.l.3.2.) Odběr podzemní a povrchové vody' odběr podzemní vody
($ 8 odst. 1 písm.b) zákona č.2541200|
Sb.)' Podmínkyodběru vody takto:
ruší se odráŽka č. 3) ,,provádětměření jakosti odebranévody dle Vyh|ášky
č.20/2002
Sb.,o způsobu
a četnosti
měřenímnoŽství
ajakostivody..

13. v částiB.l.4') HIuk' Monitoring takto:
Vkládá se odr.rížka
5): ''Provozovateldo 3 rrrěsíců
od uvedenínovéhosystérnuvýměrry
vzduchuv haleRafinacedo provozuprovedeměřeníhIadinakustického
tlakuA.
14. části D) Požadavky prevence a omezenícelkových dopadů emisí na životní
prostředía rizik s nimi spojených'omezení vzniku odpadůa nakládání s nimi
takto:
ruší se podrnínka č. l) ,,Trvale vynžíva|zpÍacoyánÍakurnulátorových kyselin
v zařízení
k neutra|izaci
THloPAo..'
1 5 . částiE) Souhrnnépodmínkytakto:
rrršíse podrrrínkač.8) ',Provozovatelprovede rekolaudacidešťové
kanalizace
na kanalizacijednotnoudo l foku od nab}'típlávnímoci tolrotorozhodnutí...
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ostatníčástiroáodnutí zůstávaj
í beze změny'
Tímtorozhodnutímse ruší:
l.

Přílohač.9rozhodnutí
ě.i.:l43934/2008/KUsKoŽPlRath ze dne |o'4.2009

prevencipovolujevydání
Tímtorozhodnutímse podle $ l3 odst.ó zákona o integrované
parametrůa technickoorganizačních
souborutechnickoprovozních
opatřeník zajištění
provozustacionárníchzdrojů,včetněopatřeníke zmírňováníprůběhua odstraňoyání
(dá|ejen
důs|edků
havarijníchstavův souladus podmínkamiochranyovzduší,
''provozní řád..):
Provoznířád velkélrozdroje znečišťování,
Divize Recyklace, Šachtovápec VARTA, Krátké
bubnovépece, Rafinace olova..sdatem srpen 20ll' uvedenýprovoznířád je nedílnou
pří|ohouč.l tohotorozhodnutí
odůvodnění
Krajský úřadobdrŽeldne z|.6.20|| žádost spoleěnostiKovohutě Příbram nástupnická,
a.s.,se sídlemPříbram Iv č.p.530,PSč 2ól 8l o vydání7' změnyintegrovaného
povolení
podle ustanovení$ l9a zríkonao integÍované
prevenci k provozovánízaÍízení,ZaÍízení
na tavení,vč.sIéváníslitin neže|eznýchkovůvčetněpřetavovaných produktů (raíinace,
výroba od|itkůapod.)'o kapacitětavenívětšínež4 t denně- výrobnípřostory a s nimi
související
technickéa pomocnéprostory,kterýmje provozovnána adresePříbram VI'
č.p.530, PsČ 26| 81,,. Zařízeníjeuvedeného
prevenci
v přílozeč. l zákona o integrované
v kategorii 2.5 b a je provozováno podle vydaného integrovaného povolení
čj.:5955l4720212004loŽP
ze dne|4'4.2004ve zněnípozdějších
zrrrěn.
povoleníje úpravavýrrrěnyvzduchu v lrale
PředmětemŽádosti o 7. změnl| integrovaného
povoIení
Rafinacea změnaintegrovaného
na základědoporueení
ČtŽP'
Zádost by|a krajským úřademposouzenas tím, že v souladu s $ 2 písm.j) zákona
sezna|,Že sejedná o podstatnouzměnuv provozuzaiizení.
Vzhledem k tomu, Že ŽádostnesplňovalavšecbnynáleŽitostiurčené
právnímipředpisy,
kajský úřadřízenípřeruŠil
dopisemčj.: l30950/20lI/KUSK ze dne 29.6'20|| a vyzvaI
Žadatelek doplněnížádosti.Pro doplněníŽádostibyla, po projednánís Žadatelem,stanovena
lhůtadvou měsíců.
Provozovatel
Žádostdne l9'8.20ll doplnila krajskýúřadmohl v řízerrí
pokračovat.
KrajskýúřadshledalŽádostúplnoua ve smyslu$ 44 odst.l zákónaspr.ávní
řád ozrránlil
účastníkům
řízenía příslušnýmsprávnímúřadům
žebylo dne 2|.6.20I| zahájenořizenío 7'
změně integrovanéhopovolení.Zárovei je vyzva|, aby se do 30 dnů ode dne doručení
oznámeníke změně wiádřili.
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Dále byla požádánaCENIA, českáinformačníagenturaživotníhoprostředí(dál€ jen
CENIA) o zpracováltíodbornéhovyjádření k celé Žádosti v rámci podpory Výkonu státní
prevenci.
správy podle $ 5 zákona o integrované
vyjádřenía stanoviskaúěastníků
řízenía přísluŠných
Krajskémuúřadubyla dorrrčena
správriíclrúřadů:
Středočeskýkaj, Ceské inspekce životníhoplostředí,oblastní inspektorátPraha a
_ odborŽivotníhoprostředí,Město Příbrarn,Krajská hygienickástanice
Městský úřadPříbrarr-r
pracovištěPříbrarn,PovodíVltavy, státnípodnik'
Středočeského
kraje,úzenrní
Vyjádření Středočeského
kl.aje,MěstskéhoúřaduPříbram,Krajskéhygienickéstanice
pracovištěPříbram,Města Příbrarn' ČeskéinspekceŽivotnÍho
Středoěeského
kraje,územního
prostředí,oblastníhoinspektorátuPrahabyla bez připomínek.
PřipomínkaPovodíVltavy, státníhopodnikutýkajícíse tohotořízeníbyla akceptována.
CENIA ve svérnvyjádřeníminrojiné uvádí,žena základě posouzeníŽádostia zaslané
dokumentacedoporučujevydat rozhodnutío změně integrovanéhopovolení'Krajský úřad
ovzduší
doporučeníCENIA zohledriil, u novélrospalovacístřednílrozdroje znečišt'ování
stanovilrozsahautorizovaného
měřenív souladus platnoulegislativouna ochranuovzduší.
Krajskýúřadvyhovělprovozovateli
a zrušilpodmínkuě. 1) v částiD) omezenívzniku
podrlínky' Podmínkyjsou
odpadťr
a nakládánís nimi a podmínkuč.8) v ěástiE) Souhrnné
zlušenyna základě písernného
vyjádřeníprovozovatele,Že technologieneutralizační
stanice
PAQUES' [a jejíŽ činnostbyly podnlínkyvázány neby|a uvedenado provozu a ani se s
jejímuvedenímdo provozu neuvaŽuje'V případě,že by provozovateldo budoucnauvaŽoval
s provozem neutralizační
linky, musí před jejín uvedenímdo provozu provéstrekolaudaci
dešťové
kana|izacena kanalizacijednotnou.Podmínkuě. 2) v části D) omezenívzniku
odpadůa nakládánís nimi a podrnínkukrajskýúřadponechalv platnostijedná se o podmínku
p|o Stáleprovozovanézařízení.
Krajský úřad dá|e posoudil navrhovaný systémvýměny vzduchu v hale Rafinace.
Po provedeníautorizovaného
měření na výduchu č. ll7

provozovatelzašle protokol

na kr.ajskýúřad' V případě' že auÍorizoyané
rněřeníprokáŽe, Že nejsou plněny stanovené
emisní limity krajský úřad Vyzve provozovatelek podání Žádosti o změnu integrovaného
povolení a to o doplnění filtračníhozařízení v souladu s projektovou dokunrentacÍ
předloženouk žádostio 7. Změnuintegrovaného
povolení.
Na základě předloženýchrnateriálů,uvedenýchskutečností
a po prostudovánípřípadu
krajský úřad konstatuje,Že plánovaná změna vyhovuje poŽadavkůma předpisůmplatné
legislativy,a pr.otobylo r.ozhodnuto
tak,jakje uvedenove výrokovéčástitohotorozhodnutí.
Správnípoplatekve snyslu zákortač' 634/2004Sb., o správníchpoplatcích. po|oŽky
převodemna účet
9ó písrn.b) sazebníku,
ve výši l0000 Kč byl uhrazenbezhotovostnful
Kr.ajského
úřaduč.4440009090/6000'

Poučení
o odvolání:
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Proti tomuto rozhodnutímůžeúčastník
řízeď podat ve lhůtědo 15 dní ode dne jeho doručení
odvolání k Ministerstvu ávotního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu
Středočeskéhokraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je roáodnutí napadáno a dále
namítanýrozpor s právními předpisy nebo nesprávnostroáodnutí. Lhůtapro podáníodvolání
po dni doruěení.
se počítáode dne následujícího
Dokument, kteý byl dodán do datové schránky' je doručen okamŽikem, kdy se
do datovéschÍánkypřihlfuí oprávněná osob4 nejpozději však l0' den od okamžiku dodání.
V případě doručenípísemnéhovyhotovení se lhůta pro odvolání počít.íode dne
následujícíhopo doručení,nejpozději však po uplynuť

l0. dne, kdy byl nedoručenýa

uloŽenýdokument připraven k vyzvednutí.
Podanéodvo|ánímá podle $ 85 odst. l spravníhořádu odkladnýúčinek.

razítka
otisk úředního

I n gV
. ěra Vacková
odbomýreferent
prostředí
na úsekuživotního

Pří|ohy:
Přílohač' l

Provozní řád velkéhozdroje zneěišťovtáni,
Divize Recyklace, Šachtová
VARTA' KÍítkébubnovépece, Rafinace olova.. s datem srpen 201 l

Rozdě|ovník:
účastníkřízení d|e $ 27 odst l správního řádu
a.s.,PříbramIV č.p.530,PsČ 26l 8l
Kovohutě Příbramniístupnickiá'
úěastníciřízení d|e $ 27 odst.3 správního řádu
Středočeslcý
kraj' Zborovská l l ' t 50 2l Praha5
PovodíVltavy' státnípodnik,ávod Berounky,Denisovonábřeží14'304 20 Plzen
Město Příbram'T)tšova 108' 26l l9 PříbramI
Na vědomí(po nabytí právní moci):
. MŽP, odborprojektovéEIA a IPPC, Vršovická65, 100 l0 Praha l0

-t
a:l

6.3.2015
Číslo;ednací: |27299lz}14/KUSK oŽPNk
s
Spisová značka: sz r2't299t2014/KUSK/1

V Praze dne:

Dle rozdělovníku

oprávněná
úředníosoba:

Ing. Věra Vacková tel. linka 855
Rozhodnutí

Krajský úřad Středoěeskéhokraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství (dále jen
krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle $ 29 odst. 1 zákona
č. 12912000 Sb', o krajích (krajské zřízení) a $ 33 písm. a) zákona ě. 76 /2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování zneěištění, o integrovaném registru znečišťovánía
o změně někteqých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o integrované
prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č,.50012004Sb., správní řád, ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s $ 46 odst. 4 zikona o integrované
prevenci
vydává
9. změnu integrovanéhopovolení čj.: 5955/47202l2004toŽP ze dne |4'4'2004
změněného rozhodnutím č.j.: t47 48lt30266l2004t oŽP ze dne 2o.Io'2}o4,
rozhodnutím čj.: 15829/54832l2005loŽP[Ir ze dne 2l '4.2006,
rozhodnutím č.j.:20969l2007/KUsK oZPl.Ir ze dne 26'2.2007,
rozhodnutím čj.: |23866l2007/KUsK

oŽpnr

ze dne 30.1|.2Oo7,

rozhodnutím čj.: 168851/2008/KUSK oŽpnatn

ze dne Io.4'2o0g,

rozhodnutí č.j.z1277 56/2010/KUSK

oŽp tvu ze dne 23.9.20IOa

rozhodnutí č'.j.:|24887/201I/KUSK

oŽr ruu ze dne 18. l 0.20l 1

rozhodnutí čj.: 095150/2013/KUSK oŽPNkze

dne2.1.2014 a

rozhodnutí č.j.z138777/2014/KUSK oŽp tvu ze dne 14.|0.20|4
(dále integrovanépovolení) podle $ l9a zákona o integrovanéprevenci
provozovate|izařízení:Kovohutě Příbram

nástupniclc|

l.S.r se sídlem Příbram

fV

č.p.530,Psč261 81,Ič 271|8I00
k provozu zaÍízení:Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně
přetavovaných produktů (raÍinace, ýroba odlitků apod.), o kapacitě tavení většínež 4 t
denně - výrobní prostory a s nimi souvisejícítechnické a pomocné prostory' kterým je
provozovna na adrese Příbram VI, č.p.530, Psč 26| 81

Zborovskáll

l50 2l Praha5 tel.:257 280855 vackovav@,kr-s'czwww.kr-stredocesky.cz
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uvedenéhov příloze č. 1 zákona o integrovanéprevenci v kategorii 2.5. b) Zpracování
neže|eznýchkovů . tavení,věetně sléváníslitin, neželeznýchkovů, věetně přetavovaných
produktůa provoz sléváren neže|eznýchkovů o kapacitě tavení většínež4 t za den u olova a
kadmia nebo 20 t denně u všechostatníchkovů.
VÝroková částintegrovaného povoleni. v platném znění se mění a doplňuie takto:

1.

V tabulce Identifikačni údaje provozovatele se text mění a doplňuje takto:
V tabulce se rušítext druhéhos|oupce řádku čtvrtéhoa nahrazuje se textem:
,,2'5' Zpracov áni neže|eznýchkovů
a) ýroba surových neže|eznýchkovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin
metalurgickými' chemickými nebo elektrolytickými postupy,
b) tavení, věetně sléváníslitin' neželeznýchkovů, věetně přetavovaných produktůa

t

provoz sléváren neže\eznýchkovů o kapacitě tavení většínež 4 t za den u olova a
kadmia nebo 20 t denně u všechostatníchkovů...
I

V tabulce Popis provozovaných technologií se text měnía doplňuje takto:
Ve čtvrtém
řádku a třetímsloupci se do věty prvníza závorku vkládá text: ,'KBP l a
KBP BJ.., dále se rušívěta druhéa nahrazujese textem:,'obě pece jsou lybaveny
dohořívacímikomoramipro dopálenízbýků Co a VoC...A rušíse text věý poslední:
,,odprašoványna dvou pýlových filtrech, u pece KPB pýlovým filtrem typ HAPEKo,
Polsko... A nahrazujese větou: ,'obě pecejsou napojenyna cyklón a pýlor,"ýfiltr
Dantherm-Nederman,"
Text třetíhosloupce ve ětvrtémřádku nyní zní:
,,Kfátkébubnovépece
(2 ks) KBPI a KBP BJ - tavícírotačnípece na zpracováni veškeých ú|etů
zachycenýchna filtrech, stíreka dalšíchodpadůs obsahemPb.
obě pecejsou vybaveny dohořívacímikomorami pro dopálenízbytkůCo a VoC'
Technologickéi netechnologicképlyny, d. z místkolem odpichu pecía dávkovánído
pece,jsou odprašovány'obě pecejsou napojenyna cyklón a pýloqý filtr DanthermNederman.,,

3.

V tabulce Popis provozovaných technologiíse text mění a doplňuje takto:
Ve třetím sloupci devátém řádku se na konec doplňuje text..,,ZaÍizeníprášková a
pastová pájka PPP pro výrobu jemnozrnných a pastoých pájek je rybavena
odluěovacímcyklónem a filtraěnímzaÍízenim- kapacita zaÍizenímax. 500 kg za rok...
Text třetíhosloupce v devátémřádku nyní zní:
..Továrnana olověnézboží

I
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vstupní surovinou je měkké nebo ťvrdéolovo, kterése přetavuje ve dvou 5t kotlích a
odlévádo kokily, hmotnostjednoho bloku je 4750kg, zPb bloku se vyrábí olověný
plech.
ZaÍízeníprášková a pastová pájka PPP pro ýrobu jemnozrnných a pastových pájek je
vybavena odlučovacím cyklónem a filtraěním zařízenim - kapacita zařizení max.
500 ks zarok."

4.

V tabulce Popis provozovaných technologií se text mění a doplňuje takto:
Ve třetím sloupci dvanáctéhořádku se na konec doplňuje text: ,,Kotlíkl,5 t je určenna
výrobu čepůpro speciálně tvarovanéprofilované s|itiny. Provoz zaÍizenímax' l x
měsíěně,v průměruje v provozu 70 hodin zarok..,
Texttřetího sloupce ve dvanáctémřádku nynizni:
,,Výroba drobných olověných qýrobků
výroba závaži,plomb, střeliva (Diabolo mastera boxer)
lisování zdrátu z měkkéhoi wrdéhoolova
výroba probíhána zaÍizeníContinuus
slitiny. Provoz
Kotlíkl,5 t je určenna výrobu ěepůpro speciálně tvarovanéproťrlované
zaÍizenímax. 1 x měsíčně,v průměruje v provozu 70 hodin zarok.,,

3.

V tabulce Popis provozovaných technologiíse text mění a dop|ňuje takto:
Ve třetím sloupci čtrnáctéhořádku se na konec doplňuje text: ,,Zpracovávají se
předevšímodpady z elektrotechnickéhoprůmyslu a zdravotnictví s obsahem drahých
kovů,převážněnabázi plastů...
Text třetíhosloupce ve ětrnáctémřádku nyní zní:
,,Ha|a drahých kovů
homogenizaěnílinka, kelímkovépícky
linka sestává ze dvou stupňů drcení, magnetického separátoru, vzorkovacího a
odprašovacího zatízení, kompresoru a pásových dopravníků. Mechanicky se
zpracovávají se především odpady z elektrotechnického průmyslu a zdravotnictví
s obsahem drahých kovů, převáŽné na bázi plastů. V kelímkových píckách probíhá
tavenívzorkůodpadůa odpadůs vysokým podílemdrahých kovů...

6.

V tabulce Popis provozovaných technologiíse text mění a dop|ňuje takto:
Ve třetím sloupci patnáctéhořádku se v nadpisu doplňuje text: ,,Anglická pec a rafinaění
pec DDK..a na konec doplňuje text: ,,Rafinaěnípec DDK je vybavena v'ýsuvnounístějí.
Dále je vybavena odtahem procesníchspalin i odsáváníma ěištěnímnetechnologických
emisí z mimopecního prostoru dvojicí ťrltrůrady FVJ 200, dohořívací komorou a
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cyklónem, včetnězaÍazeníinjektážealkalického sorbentu ěi jeho směsi s aktivním uhlím
pro eliminaci zbytkových emisíperzistentníchorganických látek a VoC...

\

Text třetího sloupce ve patrráctémřádku nyní zní:
,,Anglicképece (Anglická pec a rafinačnípec DDK)
sháněcí,jemná sháněcí,rafinaění,destilační
destilace obohacenéPb Ag pěny v grafitovéretortě a tavení
celková kapacita cca max. 20 000 kg Ag anod/rok
je vybavena výsuvnou nístějí. Dále je vybavena odtahem

Rafinaění pec DDK

procesních spalin i odsáváním a čištěnímnetechnologických emisí z mimopecního
prostoru dvojicí filtrů rady FVJ 200, dohořívacíkomorou a cyklónem, včetně zaÍazení
injektáŽealka|ickéhosorbentučijeho směsi s aktivnímuhlím pro eliminaci zbytkolych
emisíperzistentníchorganických látek a voc'..
-

7.

V částiB.1.1.)Ovzdušíse text měnía dop|ňujetakto:
Rušíse textceléhobodua nahrazujesetímtotextem:

150t olova za den,spalinyprochází
,,B.1.1.1.Šachtovápec - zdroj č.101,kapacitazaÍízení
dohořívacíkomorou a třemi paralelnímipý|ovými tkaninoými filtry a odchází
kouřovodemdo hlavníhokomínawsokého160m.
Emisnízdroj

Látka nebo ukazatel

Emisnílimit

Monitoring

(mg/m3)
TZL

t0

TOC

z0

cl-

10

Soz

800

NO*

500

Šachtovápec

co

200

VARTA zdroj c.

Pb

5

101

Be+Tl+Cd+Hs
As+Co+Ni+Se*Te*Cr

0,2
2

dřívejak l8 měsíců

Pb+Sn+Mn+Cu+V+Zn

5

od posledního

PCDD/PCDF

0,1 (nglm3)

měření; vztažné

PCB

0,2
0,2

PAH

l x ročně,ne dříve
jak 6 měsícůod
posledníhoměření;
vztažnépodmínkyA

I x za3 roky, ne

podmínkyB

Yúažnépodmínky A - koncentrace příslušnélátky při normálních stavových podmínkách
v suchémodpadnímplynu.
YztaŽné podmínky B - koncentrace příslušnélátky při normálních stavoých podmínkách
ve vlhkémodpadnímplynu.
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B.1.1.2. Krátké bubnovépece (pec KBP 1 a pec KBP Bo - zdroj č.102,obě pecejsou
vybavenydohořívacímikomoramipro dopálenízbýků Co a těkaqýchorganic\ých
látek.
Technologické
i netechnologické
plyny,tj. zmíst kolem odpichupecía dávkování
do pece, procházi filtry. obě pece jsou vybaveny cyklonem pevných ěástic a
pýlovým filtrem Dantherm-Nederman.Spaliny z obou pecíjsou vypouštěnydo
ovzduší
komínemo ýšce 32 m'
Emisnízdroj

Látka nebo ukazatel

Emisnílimit

Monitoring

(mg/m3)
TZL

l0

TOC

z0

CI

10

SOz

500

NO*

200

CO

200

Pb

5

Be+Tl+Cd+Hs
As+Co+Ni+Se*Te*Cr

0,2
2

dřívejak 18 měsíců

Pb+51a14n+Cu+V+Zn

5

od posledního

PCDD/PCDF

0,1 (ným3)

měření; vztažné

PCB

0,2
0,2

Krátké bubnové
pecezdroj č.l02

PAH

l x ročně,ne dříve
jak 6 měsícůod
posledníhoměření;
vztažnépodmínky A

I xza3 roky,ne

podmínkyB

YztaŽné podmínky A - koncentrace příslušnélátky při normálních stavoých podmínkách
v suchémodpadnímplynu'
Yrtažné podmínky B _ koncentrace příslušnélátky při normálních stavoých podmínkách
a

ve vlhkémodpadnímplynu'
Pec I(BP BJ:
1. Do 3 měsícůod uvedenizdroje do provozu bude provedeno autorizovanéměření emisí u
stanovených zneěišťujících látek'

Provozovatel

zašle kajskému

úřadu protokol

z autorizovanéhoměření do 14 dnůod ieho obdržení.

B.1.1.3. Rafinace olova - zdroj č.103,jedná se o 13 rafinaěníchkotlů (dva o objemu l50 t
olova, 11 o objeml |20 t olova), kotle jsou vyhřívány pomocí hořáků spalujících
zemníplyn.
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l) Technologická vzdušina_ odsáváníod hladiny roz:tavenýchkovů

Emisnízdroj

Látka nebo
ukazatel

Emisnílimit
(ms/m3)

Monitoring
l x 3 roky, ne dříve

TZL

Rafinace olova

t0

zdroj č.103

jak 18 měsíců
od
posledníhoměření;

Pb

5

vztažnépodmínkyA

YztažnépodmínkyA - koncentracepříslušné
látky při normálníchstavovýchpodmínkách
plynu'
v suchém
odpadním
2) Hořálcyo výkonu2 x 800 kW. 1 x 900 kW. l x 1200kW a 1 x 1260kW (2 x 630

kw)
Emisnízdroj

\
Látka nebo

Emisnílimit

ukazatel

(mg/m3)

NO*

Rafinace olova -

100(od I.I.z}Zql

ohřev

CO

zdroj č.004
'

200(do 3r.12,2019)

Monitoring
1 x 3 roky, ne dříve
jak l8 měsíců
od

100(do
31.r2.2019) posledníhoměření;
50 (od 1.1.2020) vztaŽnépodmínkyA

Pokud nelze tétohodnoý z technických důvodůdosáhnoutpoužitímnízkoemisníchhořáků'
platíspecifickýemisí|imit 200 mď',.

Yztažnépodmínky A - koncentrace příslušnélátky při normálních stavoqých podmínkách
v suchémodpadnímp|ynu.

B.1.1.4. Anglická sháněcí pec - zdroj č. 104, pec je vybavena dvěma hořáky o ce|kovém
jmenovitém ýkonu

800 kW spalovaným palivem je zemní plyn. Spaliny jsou

svedeny do cyklónu a odtud do komorovéhokapsovéhofiltru. Výduch je umístěn
ve výšce7 m nad terénem.

Emisnízdroj

Anglická sháněci
pec
zdroj č.104

Látka nebo

Emisnílimit

ukazatel

(mg/m3)

Monitoring
1 x 3 roky, ne dříve

TZL

10

jak 18 měsícůod
posledníhoměření;

Pb

5

vrtažnépodmínkyA

vztaŽné podmínky A _ koncentrace příslušnélátky při normálních stavových podmínkách
v suchémodpadnímplynu.

\
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B.1.1.5. Toz _ zdroj č. 105,jedná se o souborzařizeniv hale ToZ (továmana olověné
zboŽi):
l) Spalinyz ohřevů(jsousvedenydo zděnýchkomínů):
.

dva litinovékot|eo užitečném
obsahucca 5000kg Pb o celkovémvÝkonu
250 kW, palivozemníplyn

o

tavícíkotle č. I a 2, obsah4000 kg Pb, zařízenina qýrobutrubek,ýčí,
drátuairofilů o celkovémvýkonu250 kw, palivozemníplyn

o

kotlílcyu lisůě. I a 2, kapacita500 kg Pb, o celkovémýkonu 48 kW,
palivo zemníplyn

o

tavícícelolitinoý kotlík lisu ě. 1, kapacita1000 kg Pb, ýkon 80 kW,
palivo zemníplyn

o

ocelolitinovýtavícíkotlíkč.3, kapacita500 kg Pb, výkon 48 kw, pa|ivo
zemníplyn

o

kotelna litídesek,kapacita1500kg Pb, výkon 80 kW, palivo zemníplyn

o

olověnávlna,kotelo obsahu4000kg Pb, qýkon245 kw, palivozemníplyn
Technicképodmínkyprovozu:
o Budou prováděny preventivníprohlídky a kontroly zdroje zneěišťování
ovzdušív souladus pokyny výrobce zařízenía platnoulegislativou
o

Četnostpreventivníchkontrol a revízíbude v souladu s pokyny qýrobce
zařizenía platnoulegislativou

2) Technologická vzdušina_ odsáváníod hladiny roaavených kovů

Emisnízdroj

Látka nebo

Emisnílimit

ukazatel

(mďm3)

-)

Monitoring
1 x 3 roky, ne dříve

TOZ

TZL

t0

zdroj č.105

jak l8 měsícůod
posledníhoměření;

Pb

5

vztažnépodmínky A

vztažné podmínky A _ koncentrace příslušnélátky při normálních stavových podmínkách
v suchémodpadnímplynu'
B.1.l.6. Rafinační pec - zdroj č. 120, rafinačnípec je upravena na zaÍízení,
kteréslouží
zároveřtjako rafinačníi anglická pec. Zařizenije vybaveno qýměnnou nístějína
vysouvacím podvozku. Pec je doplněna dopalovací komorou

je vybavena

cyklonem a pýlovými filtry FVJ 200' Výduch je umístěn ve výšce 7 m nad
terénem'
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Emisnízdroj

Látka nebo

Emisnílimit

ukazatel

(mg/m3)

TZL

t0

TOC

40

l x roěně, ne dříve

Rafinačnípec

cl-

l0

jak 6 měsícůod

zdroj č.120

NO*

200

CO

200

Pb

5

Monitoring

posledníhoměření;
vztaŽnépodmínkyA

Yztažnépodmínky A - koncentrace příslušnélátky při normálních stavov'ýchpodmínkách
v suchémodpadnímplynu.
1. Do 3 měsícůod uvedenizdroje do provozu bude provedeno autorizovanéměření emisíu
stanovených znečišťuj
ícíchlátek
\
2. Do 3 měsícůod uvedení zdroje do provozu bude provedeno jednorázové autorizované
měření emisních koncentrací perzistentníchorganických látek (PCDD/PCDF, PCB a
PAH)

a

skupin

těžhých

kovů

(Be+Tl+Cd+Hg,

As+Co+Ni+Se+Te+Cr,

Pb+Sn+Mn+Cu+V*Zn. vúažné podmínky B (koncentrace příslušnélátky ve v|hkém
plynu při normá|níchstavových podmínkách).Měření bude provedeno při plnémví'konu
zaÍízenía dále bude uveden podí|plastůve vsázce. Provozovatel zašle krajskémuúřadu
protokol zautorizovaného měření do 14 dnů od jeho obdrŽení'Na zák|adě výsledků
autorizovanéhoměření kajský úřad posoudí zda u těchto zneěišťujícíchlátek bude
prováděno autorizovanéměřenínebo bude upuštěnood měření.
B.1.1.7. Prášková a pastová pájka -

zdroj č. l23, zaÍízeni pracuje na principu
desintegracekovové taveniny na kovové částiceo velikosti 10 _ 400 mikrometrů
proudem stlaěenéhovzduchu. ZaÍízenije vybaveno cyklónovým odlučovačema
nás|ednějemným prachoým fi|trem.Ročníprodukceje cca 500 kg pájky, provozní
hodiny cca70 hodin za rok.
Technicképodmínhvprovozu:
o

Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování
ovzdušív sou|adus pokyny ýrobce zaÍizenia platnou legislativou

o

Četnostpreventivníchkontrol a revizi bude v souladu s pokyny výrobce
zařízenía platnou legislativou

8.1.1.8.

LK a výroba pájek - ASMIT + písmovina- zdroj č. |07, hala LK (loŽiskové
kovy), qýroba kompozic nabázi olova, přetavbarecyklovaných materiálů.

l) hořáky o {Íkonu 120 kW. 270 kW. 80 kW a ohřev ocelového potrubí hořáky o
celkovémvýkonu cca 24 kW' palivo zemni plyn. Spaliny jsou svedeny do komína
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Technicképodmínkyprovozu:
o

Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování
ovzdušív souladu s pokyny výrobce zaÍizenía platnou legislativou

o

Četnost preventivních kontrol a revizi bude v souladu s pokyny výrobce
zařizení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina_ odsáváníod hladiny roztavenýchkovů

Emisnízdroj

Látka nebo
ukazatel

Emisnílimit

Monitoring

(-ď-.)
i x 3 roky, ne dříve

ASMIT * písmovina

TZL

l0

zdroj č.107

jak l8 měsícůod
posIedníhoměření;

Pb

5

vztažnépodmínkyA

YztaŽné podmínky A _ koncentrace příslušnélátky při normálních stavových podmínkách
v suchémodpadnímplynu.
B.1.1.9.

LK a výroba pájek - STANIT + 15 t kote| - zdroj č. 108, hala LK (ložiskové
ko.,y), výroba kompozic nabázi cínu, qýroba blokové pájky, předslitin, přetavba
recyklovaných materiálů.

1) hořáky o výkonu 80 kW.2 x 300 kW, palivo zemníplyn. Spaliny jsou svedeny do
komína'
Technicképodmínkyprovozu:
o

Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování
ovzdušív souladu s pokyny výrobce zařizenía platnou legislativou

o

Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny qýrobce
zaÍizenía platnou legislativou

)

2) Technologická vzdušina_ odsáváníod hladiny roáavených kovů

Emisnízdroj

Látka nebo
ukazatel

STANIT + 15 t
kotel
zdroj č.108

Emisnílimit

Monitoring

(mg/m3)
1 x 3 roky, ne dříve

TZL

10

jak l8 měsícůod
posledníhoměření;

Pb

5

vztažnépodmínky A

Yztažnépodmínky A - koncentrace příslušnélátky při normálních stavových podmínkách
v suchémodpadnímplynu.
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8.1.1.10. LK a výroba pájek - Ručnílití - zdroj č.109, hala LK (ložiskovékovy), ýroba

\

tyčo\.ýchpájek ručnímlitím.
1) hořáky o Úkonu 3 x 80 kW. l0 kW. palivo zemni plyn. Spaliny jsou svedeny do
komína.
Technicképodmínkyprovozu:
o

Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování
ovzdušív souladu s pokyny výrobce zařizeni a platnou legislativou

o

Četnostpreventivníchkontrol a revizi bude v souladu s pokyny výrobce
zařizení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina_ odsáváníod hladiny roŽavených kovů
Emisní zdroj

Látka nebo

Emisnílimit

ukazatel

(mg/m3)

Monitoring
\
l x 3 roky, ne dříve

Ručnílití

TZL

10

jak 18 měsíců
od

zdroj č.109

posledníhoměření;

Pb

5

vztažnépodmínkyA

Yztažnépodmínky A - koncentrace příslušnélátky při normálních stavových podmínkách
v suchémodpadnímplynu.
- malý kotel - zdroj č. l10' hala DoV

8.1.1.11. Dov

(drobnéolověné vyrobky),

ocelolitinoý kotel o obsahu l500 kg se spodnívypustí.
1) hořáky o v'ýkonu 170 kW a 12 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do
komína'
Technicképodmínkyprovozu:
o

Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování
ovzdušív souladu s pokyny výrobce zaÍízenia platnou legislativou

o

Četnostpreventivníchkontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce
zaÍizeni a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina- odsáváníod hladiny roztavenýchkovů

Emisnízdroj

Látka nebo

Emisnílimit

ukazatel

(mg/m3)

Monitoring
1 x 3 roky' ne dříve

Dov - malý kotel

TZL

10

zdroj č.110

jak 18 měsíců
od
posledníhoměření;

Pb

5

vztažnépodmínky A

{

\
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B.1.1.12. LK a výroba pájek - Linka 1 - zdroj č.111
1) hořák o r.ýkonu 88 kW, palivo zemniplyn. Spaliny jsou svedeny do komína.
Technické podmínky provozu:
o

Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování
ovzdušív souladu s pokyny výrobce zařizeni a platnou legislativou

o

Četnost preventivních kontrol a revizi bude v souladu s pokyny
ýrobce
zaÍizenía platnou legislativou

2) Technologická vzdušina _ odsávání od hladinv roztavených kovů

Emisnízdroj

Pájkárna - linka 1

Látka nebo

Emisní |imit

ukazatel

(mg/m3)

Monitoring
1 x 3 roky, ne dříve

10

TZL

zdroj č.111

jak 18 měsícůod
posledníhoměření;

Pb

5

vztažnépodmínky A

Ynažné podmínky A _ koncentrace příslušnélátky při normálních stavových podmínkách
v suchémodpadnímplynu'
B.1.1.13. LK a výroba pájek- Linka 2 - zdroj č.|t2
1) hořáky o výkonu 88 kW.43 kW a 35 kW, palivo zemníplyn. Spaliny jsou svedeny
do komína.
Technicképodmínkyprovozu:

)

o

Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťování
ovzdušív souladu s pokyny ýrobce zaÍízenia platnou legislativou

o

Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce
zařízeni a platnou legislatrvou

2) Technologická vzdušina _ odsávání od hladiny roztavených kovů

Emisnízdroj

Pájkárna - linka 2

Látka nebo

Emisní limit

ukazatel

(-g/mt)

Monitoring
l x 3 roky, ne dříve

TZL

10

zdroj č.|l2

jak 18 měsícůod
posledníhoměření;

Pb

5

vztažnépodmínky A

Yztažné podmínky A _ koncentrace příslušnélátky při normálních stavových podmínkách
v suchémodpadnímplynu.
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B.l.1.14. Dov _ Výroba plomb . zdroj č.113,halaDoV (drobné
olověnéýrobky)' zdroj
tvořídva poloautomatické
licí stroje:
o Poloautomatic\ýlicí stroj na Pb plomby, kotlík o obsahu cca 250 kg,
hořák o ýkonu 48 kw, palivo zemníplyn

Poloautomatickýlicí strojna lití Narovek TH _ matp-90,kotlíkyo obsahu
cca250 kg, hořák o ýkonu 48 kw, palivozemníplyn

o

1) Hořak.vo v:Íkonu2 x 48 kW
Technicképodmínkyprovozu:
o Budou prováděny preventivníprohlídky a kontroly zdroje znečišťování
ovzdušív souladus pokyny výrobcezařízenía platnoulegislativou
o Četnostpreventivníchkontrol a revizi bude v souladu s pokyny r.'ýrobce
zaÍízenia platnoulegislativou

s.

2) Technologickávzdušina- odsáváníod hladinyroztavenýchkovů
Emisní zdroj

Látka nebo
ukazatel

Dov-výroba
plomb
zdroj č.113

TZL

Emisnílimit
(mďm,)

10

Monitoring
1 x 3 roky, ne dříve
jak 18měsíců
od
posledního
měření;

Pb

5

podmínkyA
vztažné

vztažnépodmínkyA _ koncentracepříslušné
látky při normálníchstavoých podmínkách
v suchémodpadnímplynu.
8.1.1.15.Dov - Lis LHP 250 - zdroj ě. |14, hala DoV (drobnéolověnéýrobky), zdroj
tvořílisovaci zařízenína výrobuolověnýchěepůs kapacitoukotle 4 000 kg olova
o ohřev je prováděn pomocí hořáku o ýkonu 245 kw s vestavěným
ventilátoremspalovacíhovzduchu a hořáku o ýkonu 200 kw k ohřevu
nádržkv|icíhozaÍizeni
Technicképodmínlcy
provozu:
o Budou prováděny preventivníprohlídky a kontroly zdroje zneěišťování
ovzdušív souladus pokyny výrobcezaÍizení
a platnoulegislativou
o Četnostpreventivníchkontrol a revizi bude v souladu s pokyny ýrobce
zařizenia platnoulegislativou

E
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2) Technologická vzdušina_ odsáváníod hladiny roztavenýchkovů

Emisnízdroj

Látka nebo
ukazatel

Monitoring

Emisní limit
(mg/m3)

1 x 3 roky, ne dříve

DOV- Lis LHP 250

TZL

jak l8 měsícůod

10

zdroj č.114

posledníhoměření;

Pb

5

vztažnépodmínky A

YztaŽné podmínky A _ koncentrace příslušnélátky při normá|ních stavornýchpodmínkách
v suchémodpadnímp|ynu'
B.1.1.16. Linka OEEZ - zdroj č.115, skutečnákapacita zařizení nazpracování elektrichých
a elektronických zaÍízeníje 2 t/hod., zaŤizenije vybaveno odluěovacím zařizenim
pro zách5,t,TZL
Technické podmínky provozu:
o

Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje zneěišťováníovzduší
v souladu s pokyny výrobce zaÍízenia platnou legislativou

o

Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce
zaÍizenía platnou legislativou

Emisnízdroj

Látka nebo
ukazatel

Emisnílimit

Monitoring

(-ď..)
1 x 3 roky, ne dříve

Linka OEEZ -

TZL

50

zdroj č.115

jak l8 měsícůod
posledníhoměření;
vztažnépodmínky A

Yzlažné podmínky A _ koncentrace příslušnélátky při normálních stavoých podmínkách
v suchémodpadnímplynu.
B.1.1.l7. Homogenizační |inka DK - zdroj č. 116, skutečná kapacita zařízeni je 3 t
amortizaěních odpadů denně, zaÍízenije vybaveno odlučovacím zaÍizením pro
zách>,t.TZL,
Technicképodmínkyprovozu:
o

Budou prováděny preventivníprohlídkya kontroly zdroje zneěišťování
ovzduší
v souladu s pokyny výrobce zařizení a platnou legislativou

o

Četnost preventivních kontrol a revizi bude v souladu s pokyny výrobce
zaÍízenia p|atnoulegislativou

I

I
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Emisní zdroj

Látka nebo

Emisnílimit

ukazatel

(mg/m3)

Monitoring
l x 3 roky, ne dříve

TZL

Homogenizačnílinka
DK - zdroj č.116

50

jak l8 měsícůod
posledníhoměření;
vztažnépodmínkv A

Yztažnépodmínky A _ koncentrace příslušnélátky při normálních stavoých podmínkách
v suchémodpadnímplynu.
B.1.1.18.Kelímkovépícky DK - zdroj č'.I22,2x plynová kelímkovápíckaa l x elektrická
pec víková. Pícky jsou určeny pro tavení kovů na bázi Cu (bronzy, mosazi),
drahých kovůa jejich slitin při teplotě l200 0C'
Technicképodmínhvprovozu:
o

Budou prováděny preventivníprohlídky a kontroly zdroje zneěišťování
ovzduší
v souladu s pokyny qýrobce zařizení a platnou legislativou

o

Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny ýrobce
zaÍizeni a platnou legislativou

B.1.1.19. čov axrIBENT

sD 10 - zdroj č. l2|, kapacita čistírnyodpadníchvod je 200

m'lden.
Technická podmínkaprovozu:
Pro tento vyjmenovaný zdroj zneěišťováníovzduší jsou za úěelem sníŽení emisí
znečišťujícíchlátek obtěžujícíchzápachem stanoveny t;rto technické podmínky
provozu:
o

objekt bude uzavřen

.

JímkY budou zakrytovány

o

Budou pravidelně odstraňovány usazeniny ze sedimentačnínádrže z předčištění
odpadníchvod

o

Bude dodržovánatechnologickákázeřt

V případě, že provozovatel nemůžez důvodu dlouhodobé odstávky zaÍízeni(zaÍízenímimo
provoz, porucha zaÍizení,rekonstrukce zařizení) provést monitoring ve ýše stanoveném
intervalu, oznámi tuto skutečnostkrajskému úřadu. Provozovate| oznámí kajskému úřadu
opětovnéuvedení zaÍízenido provozu nejpozději do 14 dnů od vzniku této skutečnosti.
Autorizovanéměření emisízrealizuje nejpozdějido 3 měsícůod opětovnéhouvedenízaÍizení
do provozu.
Autorizované měření emisí provozovate| dá|e zrea|izuje nejpozději do tří měsícůod vzniku
některéz následujícíchskutečností
nebo ve lhůtěstanovenév povoleníprovozu:
a) Po prvním uvedení stacionárníhozdroje do provozu
b) Po každézměně paliva, suroviny, která by mohla véstke změně emisí

i
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c) Po každémzásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, ktery by mohl
véstke změně emisí
Zda došlo k naplněnípodmínek uvedených v bodech b) a c), bude vždy předem projednáno
s krajským úřadem.
Za altorizované měření emisí se považuje pouze takové měření, kterému předchází jeho
oznámeníČtŽp uoincné'provozovatelem nejméně5 pracovníchdní před provedenímtohoto
měření' Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného měření z předem
předvídatelných důvodů,musí tuto skutečnost provozovatel inspekci oznámit nejméně 1
pracovníden před původněplánovaným termínem...

9.

V částiB.1.2.)SchváleníSouboru TPP a Too se text měnítakto:
Bod B.l.2.)seruší.

10. Tímto rozhodnutímse rušípříloha č.3 rozhodnutí
ěj.: I5829l54832loŽplrrze dne
odpadu- Linka OEEZ
2|.4.2006Provoznířád ProvozniÍádzaÍízeníkvyuživání
1 1 . Tímto rozhodnutímse rušípříloha č.13 rozhodnutíčj.: 5955l47202l2004loŽP
ze
pece
dne14.4.2004ProvoznízaÍízeni
Krátkébubnové
12. Tímto rozhodnutím se rušípříloha č.2 a 3 rozhodnutíěj.: I23866|KUSK/2007
- Divize
zdrojeznečišťování
ovzduší
oŽpfir ze dne 30.I1'2007Provoznířád středního
pec)
DRAHÉ KOVY, Provoznířád zařízení
Výroba DK (anglickaa rafinační
13. Tímto rozhodnutímse ruší příloha č.1 rozhodnutíěj.: I24887/20I1/KUSK
oŽPlvkze

dne 18.10.2011,,Provoznířád velkéhozdroje znečišt'ování-Divize

Recyklace, Šachtovápec VARTA, Krátké bubnovépece, Rafinace olova..

Tímto rozhodnutím krajský úřad v souladu s $ 33 písm. h) zátkonz o integrované
prevenci schvaluje:
Zák|adní zprávu
AQUATEST

Kovohutě Příbram

nástupnická,

a.s. ' vypracovanou společností

a.s., Geologická 4, I52 00 Praha 5, IČ 44,7 94 843 s datem květen 2014.

Zák|adni práva je nedílnou přílohou č.1 tohoto rozhodnutí.
Zároveň krajshý úřad ukládá provozovateli t.lto povinnosti:
1. Provozovatel bude krajskému úřadu v rámci zprálry o plnění podmínek integrovaného
povolení všechny rozbory podzemních vod, které byly v daném kalendářním roce
provedeny ajsou relevantnívzhledem ke stanovenýmindikátorůma oblastem dle tabulky
ě. 13 kapito|y 7 zák|adni zprávy.
2. Provozovatel 1 x za |0 let provede rozbory půdy - stanovení hodnot u indikátoru
,7
v oblastech dle tabulky 12 kapitoly základni zprávy.
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Krajský úřad ukládá plnění provozních řádů zdrojů znečišt'ováníovzdušív rámci
povolení provozu zařízeníz
Provozní řády zdrojů znečišťování
ovzdušíjsounedílnousoučástítohoto rozhodnutí:
1. Provozní řád zaÍízeni_ šachtovápec Varta (l01)' krátké bubnovépece (102), rafinace
olova (103) ze dne 18.8.2014je pří|ohouě. 2 tohotorozhodnutí.
2. Provozní řád _ Anglická sháněcípec (104), rafinaěnípec (120) ze dne 6'8.2014je
přílohouč.3 tohoto rozhodnutí.
3' Provozní Íád zařizeni _ ToZ

(továrna na olověné zboži), DoV

(drobné olověné

vyrobky), LK (ložiskovékovy) a výroba pájekze dne 15.8.2014je přílohouč.4 tohoto
rozhodnutí.
4 ' P r o v o z n í ř á d_ Č i s t í r n a o d p a d n í c h v o d A K T I B E N T S Dl 0 z e d n e l 5 . 8 . 2 0 i 4 j e p ř í l o h o u
č.5 tohoto rozhodnutí.
ostatníěásti rozhodnutízůstávajíbeze změny.
odůvodnění
Krajský úřad obdrŽel dne 28.8.2014 žádost společnostiKovohutě Příbram nástupnická,
a.s.' Se sídlemPříbram IV č.p.530, Psč 2618I o vydání 8. změny integrovanéhopovolení
podle ustanovení $ |9a zákona o integrovanéprevenci k provozovánízařizení ,,ZaÍízení
na tavení, vč. sléváníslitin neželeznýchkovů včetněpřetavovaných produktů (rafinace,
výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení většínež 4 t denně - výrobní prostory a s nimi
souvisejícítechnické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI,
č.p.530,PsČ 2ó1 8!,,. Zařizeníje uvedenéhovpříloze ě. 1 zákona o integrované
prevenci
v kategorii

2.5

b

a

je

provozováno

podle

vydaného integrovaného povolení

čj.:5955l47202l2004loŽPze dne 14.4.2004ve zněnípozdějšíchzměn.
Předmětem žádostio 9. změnu integrovanéhopovoleníje nahrazenípece KBP 1 novou
pecí KBP

BJ, rekonstrukce stávajícírafinaění pece na pec s výsuvnou nístějí a Znovu

zprovozněnístávajícíhozaÍízeniPrášková a plastová pájka, kotlík 1,5 t (DoV). Aktua|izace
rozhodnutí v časti ovzduší na zák|adénového zákona o ovzduší a nové provozní řády
pro provoz zaÍízení.
Žádost byla krajským úřademposouzenas tím,žev souladu s $ 2 písm.i) zákona, Že se jedná
o podstatnouzměnu v provozu zařízení'Předmětem změnyje nav'ýšení
výrobníkapacity nové
pece KBP BJ, dále pak zpracováníýznamně vyššíhopodílu odpadůs obsahem drahých kovů
na plastoých nosiěíchv rekonstruované
rafinaěnípeci.
Vzhledem k tomu, že žádostnesplňovalavšechnynáležitostiurěenéprávními předpisy,
krajský tňad řízeni přerušil dopisem čj.: l35860/2014lKUSK ze dne I7'9.2013 a vyzva|
žadate|ek doplněnížádosti.Pro doplněnížádostibyla, po projednánís žadatelem,stanovena
lhůtaosmi měsíců.
Dne 22'9.2014 krajshý úřad obdržel od provozovatele žádost o vy'jmutíprojednávání
prodlouženípovolení k vypouštěníodpadních vod do vod povrchoqých z tohoto Íízeni,
Krajsky úřadprovozovate|ivyhověl. Provozovatel podal samostatnoužádostv tétověci.

^

stranaf7 I 19
Provozovatel Žádost dne 23,12.2014 dop|nil podáním čj': I70I66|20I4/KUSK a
krajský úřad mohl v Íizeni pokračovat. Žádost byla doplněna o lyjádření MŽP - zákon
č.100i200l Sb', o posuzovánívlivů na životníprostředí.
Krajshý úřadv souladu s $ 44 odst. l a$ 47 odst. l správníhořádu oznámil úěastníkům
íízeni a příslušnýmsprávním úřadům,že by|o dne 28.8.2014 zahájeno Íizeni o 8. změně
integrovanéhopovoleni, Zároveň je vyzva|, aby se do 30 dnů ode dne doručeníoznámení
ke změně vyjádřili.
Dále krajský úřadpoŽádalo vy'jádřeník celéŽádostiodborně způsobi|ouosobu CENIA,
agenturaživotníhoprostředí.
Zároveň krajský úřad zveřejnil stručnéshrnutí údajtl ze žádosti na úřední desce
Středoěeského kraje a v informačním systému MŽP'

Dá|e požádal Město Příbram o

zveřejněnítohoto shrnutína svéúřednídesce.
Krajskému úřadu byla doruěena ry'jádření a stanoviska úěastníků
Íizeni a příslušných
správníchúřadů:
Středoěeshý kraj ve svém vy'jádření ěj': 027668|20|4/KUSK ze dne 2.2'20|5 neměl
k předloŽenéžádostipřipomínky.
Krajská hygienická stanice Středoěeského kraje, územní pracoviště Příbram ve svém
stanovisku značkyKHSSC 00313120|5ze dne 23 'I2.2014 s plánovanou změnou souhlasí.
Českéinspekce životníhoprostředí, oblastní inspektorát Praha (dále 1en ČlŽry ve svém
stanovisku t:j.: Čuvt+liIPPl0701030'0o7lLslPYZ ze dne 21'1.2015 stanovisko bylo bez
připomínek.
Městský úřadPříbram,oŽP ěj': MeUPB O}789l2o|5loŽP/waze dne 19.1.20|5,stanovisko
bylo bez připomínek.
Dne 6.2.2015krajský úřadobdrželvy'jádřeníCENIA čj.: 805/CENlI5 ze dne 6.2,2015,
Toto vy'jádřeníkrajský úřad zveřejnil na úřednídesce Středočeského
kraje a v informačním
systémuMŽP'
^

Provozovatel souh|asil s emisními limity navrženými CENIA

a proto krajský úřad

emisnílimity pro povolovanézdroje stanovil v souladu s návrhy CENIA. U zdroje ě' 102 bylo
nařízeno jednorázové autorizovanéměření stanovených emisí do tří měsícůod uvedení
zařizení do provozu' V rámci tohoto měření bude provedeno i autorizovanéměření zdroje
č).|20 Rafinačnípec.
Krajský úřad dá|e akceptoval návrh CENIA a u zdrojů znečišťování
ovzdušíč,.|23
Prášková a pastová pájka a zdroje č' 1l0 DoV ocelolitinoqý kotel o obsahu 1500 kg nenavrhl
emisní limity pro TZL a Pb vzhledem k velmi malémupouŽívánítěchto zdrojů.Zdroj č,.123
vyrobí cca 500 kg ýrobku zarok a je vybaven odlučovacímcyklónem a filtračnímzaÍízenim,
zdroj č. l l0 je provozován maximálně 1 x za měsíc cca 70 hodin.
Krajský úřad v Íízenío rydání změny integrovanéhopovoleni vycháze| z podkladů
Íízeni,vyjádření obdržených k řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního
prostředí na zák|adě nejlepšíchdostupných technik v souladu s příslušnýmiustanoveními
zákona o integrovanéprevenci.
Na základě qýše uvedených skuteěnostíkrajs\ý úřad rozhodl tak, jak je uvedeno
ve vÝrokovéčástitohoto rozhodnutí.
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Tímto rozhodnutím je povolen provoz v}'jmenovanÝch stacionárních zdrojů
znečišťování
ovzdušíuvedenýchv rozhodnutía to v souladu s $ 11 odst.2 písm. d)
předpisů'součástí
povolení
Sb., o ochraněovzdušíve zněnípozdějších
zákonač).20|l20I2
provozujsou provozni řády stacionárních
zdrojůznečišťování
ovzduší,kteréjsou nedílnou
tohotorozhodnutí
a jsou přílohamič,.2 aŽ 5.
součástí
Vzhledem k tomu, že velikost souborů(provozníÍády a zák|adni zpráva) přesahuje
hodnotupro odeslánírozhodnutídatovouzprávoumusel krajslcýúřadpřistoupitk náhradnímu
způsobudoruěovanílistinnouzási|kou.Ztohoto důvodupožáda|telefonickyprovozovateleo
zas|ánidalšíchvýtiskůprovozníchřádů.Provozovate|dne9 '3.2075ýisky doruěil na krajskj
je vedenopod ěj.: 04|482|20I5/KUSK.
úřad.Toto doplněnížádosti
Sb., o správníchpoplatcích, poloŽk1
Správnípoplatekve smysluzákonaě' 63412004
ve ýši l0 000 Kě byl uhrazenbeáotovostnímpřevodemna účet
96 písm'b) sazebníku,
Krajskéhoúřaduč.4440009090/6000'

€

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutímůŽeúěastnikÍizeni podat ve lhůtědo l5 dní ode dne jeho doručení
odvolání k Ministerstvu životního prostředí podríním uěiněným u Krajského úřadu
Středoěeskéhokraje' Vodvolání se uvede vjakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále
namítanýrozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.Lhůta pro podání odvolání
se poěítáode dne následujícíhopo dni doručení.
Dokument, kteý byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se
do datovéschránky přihlásí oprávněná osoba,nejpozdějivšak 10. den od okamžikudodání.
V případě doručenípísemnéhovyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne
následujícíhopo doruěení,nejpozději však po uplynutí l0' dne, kdy byl nedoručenýa
uloženýdokument připraven k vyzvednutí.
Podanéodvolánímá podle $ 85 odst. l správníhořádu odkladný účinek'

,/,".'i1':':1'
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, ' : ,.

ri.t

,,Qtiskúře{4íhor azitka,,
\..
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';.:1.,,. -,
.t.1-

.

Ing.Věra Vacková
odborný referent
na úsekuživotníhoprostředí

*'
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Přílohv:
Příloha č.l. Zák|adnízprávuKovohutěPříbramnástupnická'a's.'vypracovanouspolečností
AQUATEST a.s.,
_ šachtová
pec Varta (l0l)' krátkébubnové
pece(102),
Příloha č.2. ProvozníÍádzaÍizeni
rafinaceolova (103)'vypracovanýlng. VladimíremPluchouze dne 18.8.20l4
Příloha č.3 - Provozni -ÍádAnglická sháněcípec (104),rafinaěnípec (120) , vypracovaný
Ing' VladimíremPluchouze dne6'8,20|4
Pří|ohač.4. ProvozniřádToZ (továrnana olověnézboži),DoV (drobné
olověnéqýrobky),
LK (ložiskovékovy) a výroba pájek,vypracovanýIng' VladimíremPluchou ze
d n e1 5 . 8 . 2 0 1 4
Přiloha č.5. ProvozníÍádČistírna
odpadních
vod AKTIBEND SD 10 ze dne 15.8'20|4

Rozdělovník:
účastníkÍízenídle $ 27 odst.1 správníhořádu
KovohutěPříbramnástupnická,a.s',PříbramIV č.p.530,PSČ26| 8I
řízenídle $ 27 odst.3 správníhořádu
účastníci
kraj,Zborovská11, l50 2l Praha5
Středočesky
Město Příbram,Tyršoval08, 261 19 PříbramI
Na vědomí(po nabytíprávnímoci):
MŽP, odborprojektové
EIA a IPPC, Vršovická65, l00 10 Prahal0
ČtŽp,oI Praha,Wolkerova40, 16000 Praha6
PovodíVltavy' státnípodnik, závod Berounka,Denisovo nábÍeži14,304 20 P|zeřl- správce
povodí(věetnězák|adnizprávy)

V Praze dne:

22.5.2015

Číslo jednací:

167667/2014/KUSK OŢP/Vk

Spisová značka:

SZ_167667/2014/KUSK/16

Dle rozdělovníku

Oprávněná
úřední osoba:

Ing. Věra Vacková tel. linka 855

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního 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
11. 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.: 123866/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 30.11.2007,
rozhodnutím č.j.: 168851/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10.4.2009,
rozhodnutí č.j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23.9.2010,
rozhodnutí č.j.: 124887/2011/KUSK OŽP/Vk ze dne 18.10.2011,
rozhodnutí č.j.: 095150/2013/KUSK OŽP/Vk ze dne 2.1.2014,
rozhodnutí č.j.: 138777/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 14.10.2014 a
rozhodnutí č.j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6.3.2015
(dále integrované povolení) podle § 19a zákona o integrované prevenci
provozovateli zařízení: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Příbram IV
č.p. 530, PSČ 261 81, IČ 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

Zborovská 11

150 21 Praha 5 tel.: 257 280 855

vackovav@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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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
neţelezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neţelezných kovů, včetně přetavovaných
produktů a provoz sléváren neţelezných kovů o kapacitě tavení větší neţ 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 se text doplňuje takto:
do tabulky se na její konec v kapitole Odpadové hospodářství vkládá řádek pátý, který
zní:

Budova shromaţďovacího místa baterií Li-ion a NiMH
s ukončenou ţivotností
Shromaţďovací místo je zděný objekt s plochou
16,1 m2. Kapacita objektu je 9 tun veškerých baterií.
2.

V části C) Odpady se text doplňuje takto:
za bod C.3.) se vkládá bod C.4.) který zní:
C.4.) Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů
Tomuto zařízení krajský úřad přidělil identifikační číslo: CZS01878.
Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Do tohoto zařízení budou přijímány pouze tyto odpady:
Katalogové
číslo
odpadu
16 01 21

Kategorie

Název odpadu

odpadu
N

Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly
16 01 07 aţ 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 06 05

O/N

Jiné baterie a akumulátory

20 01 34

O/N

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem
20 01 33

2. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem Zařízení na shromaţďování
odpadů a výrobků s ukončenou ţivotností. Tento provozní řád je opatřen krajským
úřadem, tj. opatřen kulatým razítkem Krajského úřadu Středočeského kraje a
razítkem, ve kterém je uvedeno datum a číslo rozhodnutí změny integrovaného
povolení, kterou byl schválen provoz a provozní řád tohoto zařízení.
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Baterie, kterou jsou předmětem zpětného odběru, budou soustřeďovány odděleně
na vyhrazeném místě v budově soustřeďovacího místa a nebudou evidovány a
ohlašovány jako odpady podle platné legislativy o odpadech.
3. Příjmu odpadu do zařízení musí být vţdy přítomna obsluha zařízení.
4. Sběr a výkup bude prováděn, pokud bude zajištěn kontinuální oděr těchto odpadů
oprávněnou osobou, v opačném případě je nutno činnost zařízení zastavit.
5. Odpady lze v budově shromaţďovacího místa baterií Li-ion a NiMH s ukončenou
ţivotností soustřeďovat pouze za předpokladu kolaudačního souhlasu Stavebního
úřadu MěÚ Příbram.
6. Zařízení lze provozovat aţ po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.
7. Pro účely evidence odpadů bude provozovatel pouţívat identifikační číslo zařízení
CZS01878.
Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:
1. vydává souhlas k provozování sběru a výkupu odpadů a souhlas s Provozním řádem
zařízení na shromaţďování odpadů a výrobků s ukončenou ţivotností (průmyslových a
přenosných baterií a akumulátorů typu Li-ion a NiMH), vypracovaným Ing. Vladimírem
Pluchou, s datem 10.3.2015, tento provozní řád je nedílnou přílohou č. 1 k tomuto
rozhodnutí.
Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění
Krajský úřad obdrţel dne 10.12.2014 ţádost společnosti Kovohutě Příbram nástupnická,
a.s., se sídlem Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81 o vydání změny integrovaného povolení
podle ustanovení § 19a 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“. Zařízení je uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci
v kategorii

2.5

b

a

je

provozováno

podle

vydaného

integrovaného

povolení

č.j.: 5955/47202/2004/OŢP ze dne 14.4.2004 ve znění pozdějších změn.
Ţádost byla krajským úřadem posouzena s tím, ţe v souladu s § 2 písm.i) zákona, ţe se
jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. Předmětem ţádosti souhlas se

sběrem a

výkupem lithium-iontových a NiMH baterií a akumulátorů. Tyto baterie jsou nebezpečným
odpadem, při nevhodném zacházení a manipulaci představují také vysoké poţární nebezpečí.
Elektrolyt je hořlavý, při styku elektrolytu s vodou se uvolňuje fluorovodík. Vzhledem
k charakteru baterií a akumulátorů vyhodnotil krajský úřad tuto změnu jako podstatnou změnu
v provozu zařízení.
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Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům
řízení a příslušným správním úřadům, ţe bylo dne 10.12.2015 zahájeno řízení o změně
integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 30 dnů ode dne doručení oznámení
ke změně vyjádřili.
Zároveň krajský úřad zveřejnil stručné shrnutí údajů ze ţádosti na úřední desce
Středočeského kraje a v informačním systému MŢP. Dále poţádal Obec Lhotu u Příbramě o
zveřejnění tohoto shrnutí na své úřední desce.
Krajskému úřadu byla doručena vyjádření a stanoviska účastníků řízení a příslušných
správních úřadů:
Středočeský kraj ve svém vyjádření č.j.: 014228/2015/KUSK ze dne 26.1.2015 neměl
k předloţené ţádosti připomínky.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Příbram (dále jen KHS)
ve svém stanovisku značky KHSSC 59981/2014, č.j.: KHSSC 59981/2014 ze dne 6.1.2015
s plánovanou změnou souhlasí za předpokladu, ţe bude doplněn předloţený provozní řád o
konkrétní zásady bezpečnosti práce s nebezpečným odpadem a budou doplněny zásady první
pomoci. Doplněný provozní řád bude znovu předloţen KHS k posouzení.
České inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále jen ČIŢP) ve svém
stanovisku č.j.: ČIŢP/41/IPP/0701030.006/15/PVZ ze dne 8.1.2015 stanovisko bylo bez
připomínek. Pouze ČIŢP upozorňuje, ţe pro předávání odpadních baterií oprávněným osobám
v zahraničí je nutné podat oznámení o vývozu (přeshraniční přepravě) dle ustanovení čl. 4
nařízení evropské rady a parlamentu ES 1013/2006 o přepravě odpadů.
Městský úřad Příbram, OŢP č.j.: MeUPB 107056/2014 ze dne 31.12.2014, ve své sdělení
uvádí, ţe navrhovaný záměr – povolení sběru a výkupu lithium-iontových a NiMH baterií a
akumulátorů není v rozporu se záměry územního plánování.
Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření značky 109 352/2014/343/Šn SP-2014/12 855
ze dne 5.12.2015 uvádí, ţe uvedený záměr je moţný a souhlasí s ním bez připomínek.
Vzhledem k připomínce KHS krajský úřad dopisem č.j.: 007759/2015/KUSK ze dne
20.1.2015 řízení přerušil a vyzval provozovatele k přepracování provozního řádu dle
poţadavků KHS. Pro doplnění ţádosti stanovil po dohodě s provozovatelem lhůtu 2 měsíce
od obdrţení výzvy.
Provozovatel dne 16.3.2015 ţádost doplnit poţadovaným způsobem a krajský úřad
mohl v řízení pokračovat. Součásti doplnění bylo stanovisko KHS značky KHSSC
59981/2014, č.j.: KHSSC 10743/2015 ze dne 12.3.2015 k doplněnému provoznímu řádu.
KHS souhlasí s doplněným provozním řádem.
Doplněný provozní řád byl rozeslán účastníkům řízení a příslušným správním úřadům
k vyjádření. Krajský úřad stanovil pro vyjádření lhůtu patnáct dnů od doručení doplněného
provozního řádu.
K doplněné ţádosti krajský úřad obdrţel vyjádření ČIŢP č.j.: ČIŢP/41/IPP/0701030.
008/15/PVZ ze dne 8.4.2015 stanovisko bylo bez připomínek.
Krajský úřad obdrţel od provozovatele dne 8.4.2015 kopii stavební povolení
č.j.: MeOPB 27801/2015 ze dne 3.4.2015 vydané Městským úřadem Příbram. Tímto
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rozhodnutím je povolena změna uţívání stavby chemický sklad – část skladu bude vyuţívána
jako sklad Li ion, Ni MH baterií.
Provozovatel v průběhu řízení zjistil, ţe v provozním řádu chybně uvedl katastrální
území a to Lhota u Příbramě namísto města Příbram. Vzhledem ke změně katastrálního území
krajský úřad v souladu se zákonem o integrované prevenci zařadil Město Příbram do okruhu
účastníků řízení a Městu Příbram oznámil zahájení řízení a poţádal o vyjádření k předloţené
ţádosti o změnu IP dopisem č.j.: 062702/2015/KUSK ze dne 20.4.2015. Zároveň poţádal
Město Příbram o zveřejnění stručného shrnutí údajů ze ţádosti na úřední desce po dobu
30 dnů.
Dne 19.5.2015 krajský úřad obdrţel vyjádření města Příbram ze dne 13.5.2015
č.j. MeUPB 31972/2015/OIRM. Vyjádření je bez připomínek.
Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů
řízení, vyjádření obdrţených k řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany ţivotního
prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona o integrované prevenci.
Krajský úřad vyhověl poţadavku provozovatele a schválil provozní řád i s odkazy
na zpětný odběr výrobků s ukončenou ţivotností. Tyto výrobky budou v objektu ukládány
odděleně od povolených odpadů. Obsluha zařízení pro sběr a výkup bude obhospodařovat i
zpětný odběr výrobků s ukončenou ţivotností. Zpětný odběr výrobků s ukončenou ţivotností
není předmětem tohoto řízení. Provozovatel postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech v platném a účinném znění části páté Zpětný odběr některých výrobků.
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 , poloţky
96 písm. b) sazebníku, ve výši 10 000 Kč byl uhrazen bezhotovostním převodem na účet
Krajského úřadu č. 4440009090/6000.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení
odvolání k Ministerstvu ţivotního 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 okamţikem, kdy se
do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamţiku dodání.
V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne
následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí
uloţený dokument připraven k vyzvednutí.

10. dne, kdy byl nedoručený a
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Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku ţivotního prostředí

Přílohy :
Příloha č. 1

Provozním řádem zařízení na shromaţďování odpadů a výrobků s ukončenou
ţivotností (průmyslových a přenosných baterií a akumulátorů typu Li-ion a
NiMH)

Rozdělovník :
účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81
účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounky, Denisovo nábřeţí 14, 304 20 Plzeň
Obec Lhota u Příbramě č. 77, 261 01 Příbram I
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I
Na vědomí (po nabytí právní moci):
MŢP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Česká inspekce ţivotního prostředí, OI Praha, Wolkerova 40, Praha 6

