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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 5. srpna 2020 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se IPPC pro spalovny. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Zařízení jsou definována v § 2 odst. 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“), kde je rovněž uvedeno, že „za zařízení se považuje 

i stacionární technická jednotka, ve které neprobíhá žádná z činností uvedených v příloze 

č. 1 k tomuto zákonu, jestliže pro ni bylo požádáno o vydání integrovaného povolení“. Povinnost 

provozovat zařízení na základě platného integrovaného povolení mají spalovny odpadů uvedené 

v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 5.2. odstranění nebo využití odpadu 

v zařízeních určených k tepelnému zpracování odpadu, které mají větší kapacitu než 3 t za hodinu 

v případě ostatního odpadu, nebo v případě nebezpečného odpadu mají větší kapacitu než 10 t za 

den. Z citace § 2 odst. a) zákona o integrované prevenci však vyplývá, že i podprahové zařízení 

(v tomto případě spalovna odpadů) může být provozováno na základě platného integrovaného 

povolení, které vydá příslušný krajský úřad dle zákona o integrované prevenci na základě žádosti 

provozovatele. Takovému zařízení jsou stanoveny podmínky provozu dle tohoto zákona. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 
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