HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

SZn.:
Vyřizuje:
Telefon:

Podle rozdělovníku

S-MHMP-546993/2007/OOP-VIII-628/R-41/Hor
Ing. Horvathová
236 00 4216

Praha

14.12.2007

ROZHODNUTÍ
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OOP MHMP),
jako věcně a místně příslušný orgán 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, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o integrované prevenci) a podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů projednal
v řízení vedeném podle zákona o integrované prevenci a zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě
ohlášení provozovatele A.S.A., spol. s r.o., , se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00
Praha 8, IČ 458 09 712 (dále jen provozovatel zařízení), podle ustanovení § 16
odst. 1, písm. b) zákona o integrované prevenci, plánovanou změnu v provozu
zařízení „Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice“, Ďáblická
791/89, 182 00 Praha 8 (dále jen zařízení), a na základě zjištěných skutečností
a posouzení předložených podkladů rozhodl dnešního dne takto:
I. podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci se nejedná
o podstatnou změnu v provozu zařízení v případě:
•

udělení souhlasu k čerpání zbývajících 10% z prostředků finanční rezervy na
rekultivaci plochy IX skládky a následnou péči o rekultivované části zařízení
„Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice“ ve výši 725 763,04 Kč.

II. podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při
nakládání s odpady
•

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o odpadech) OOP MHMP uděluje provozovateli zařízení, ve smyslu
ustanovení § 51 odst.1 uvedeného zákona, souhlas k čerpání zbývajících
10% z prostředků finanční rezervy na rekultivaci plochy IX zařízení „Skládka
odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice“ a následnou péči
o rekultivované části skládky ve výši 725 763,04 Kč.

Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236 00 11 11
fax: +420-236 00 70 74

S-MHMP-546993/2007/OOP-VIII-628/R-41/Hor

2

O d ů v o d n ě n í:
Ustanovení § 51 odst. 1 zákona o odpadech umožňuje provozovateli skládky čerpat
z prostředků finanční rezervy na práce související s rekultivací, zajištěním péče
o skládku po skončení jejího provozu a asanací se souhlasem příslušného krajského
úřadu.
Účastník řízení jako provozovatel zařízení požádal dne 28.11.2007 dle § 16 odst. 1,
písm. b) zákona o integrované prevenci a § 51 odst. 1 zákona o odpadech OOP
MHMP jako příslušný správní orgán o souhlas s čerpáním zbývajících 10% z finanční
rezervy pro rekultivaci plochy IX zařízení „Skládka odpadů S-OO3 se sektorem SOO1 Ďáblice“ a následnou péči o rekultivované části skládky. Účastník řízení
předložil svou žádost v souladu se zákonem o integrované prevenci a v souladu
s ustanovením § 11 odst. 2 vyhl. č. 294/2004 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. ,
o podrobnostech nakládání s odpady doloženou kolaudačním rozhodnutím odboru
výstavby Úřadu městské části Praha 8 ze dne 26.09.2007, č.j.
OV/P8/2007/2400/Bá/4, které nabylo právní moci dne 19.10.2007.
OOP MHMP posoudil předložené podklady zejména s ohledem na ustanovení § 2
písm. m) zákona o integrované prevenci, ve kterém je uvedeno, že podstatnou
změnou v provozu zařízení je změna v provozu zařízení, která může mít podle
uvážení správního úřadu, významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní
prostředí; změna v provozu zařízení nebo rozšíření provozu zařízení se vždy
považují za podstatné, když změna nebo rozšíření samy o sobě překračují prahové
hodnoty uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci. Plánovaná změna
zařízení nenaplňuje definici podstatné změny uvedené ve shora uvedeném
ustanovení zákona o integrované prevenci.
Na základě přezkumu předložených podkladů, OOP MHMP došel, podle ustanovení
§ 19a odst. 2 k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení a tak
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
OOP MHMP v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona o integrované prevenci
informuje tímto Hygienickou stanici hlavního města Prahy jako příslušný orgán
ochrany veřejného zdraví a ČIŽP OI Praha o provedených přezkumech.
OOP MHMP upozorňuje provozovatele zařízení, že podmínky k provozu zařízení
stanovené zejména integrovaným povolením č.j.: S-MHMP-484971/2006/OOPVIII-534/R-28/07/Hor ze dne 15.10.2007, které nabylo
právní moci dne
29.10.2007 zůstávají v platnosti.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 správního řádu podat
odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo namítaná nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo. Odvolání je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení účastníkovi, a to k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným
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u OOP MHMP. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OOP MHMP.

Ing. arch. Jan W i n k l e r
ředitel odboru
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Rozdělovník k SZn.: S-MHMP-546993/2007/OOP-VIII-628/R-41/Hor:
Účastníci řízení - na doručenku:
.A.S.A., spol. s r.o.
odd. ISŘ – Ing. Nováková
Ďáblická 791/89
182 00 Praha 8
Na vědomí (po nabytí právní moci):
Hlavní město Praha
MUDr. Pavel Bém
primátor hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
Městská část Praha – Březiněves
U parku 140
182 00 Praha 8
Městská část Praha – Ďáblice
Květnová 553/52
182 02 Praha 8
Povodí Labe, s.p.
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
Magistrát hlavního města Prahy
odbor ochrany prostředí
- orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
- orgán ochrany ovzduší
- vodoprávní úřad
- oddělení městských organizací
- oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
- oddělení ochrany přírody a krajiny
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
Úřad městské části Praha 8
Odbor výstavby
Zenklova 35
180 48 Praha 8
Hygienická stanice hlavního města Prahy - na doručenku
Rytířská 12
p.s. 203
110 01 Praha 1
Česká inspekce životního prostředí - na doručenku
oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40
160 00 Praha 6
Ministerstvo životního prostředí - na doručenku
odbor výkonu státní správy I
Podskalská 19
128 00 Praha 2
2x spis
evidence rozhodnutí
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