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dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst.
1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně
příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 33 písm. a) zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), rozhodl o žádosti podané dne 30. 11. 2020 společností
P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, IČ 16343409 (dále jen
„provozovatel“) podle ust. § 19a odst. 2 a 4 zákona
o změně č. 12 integrovaného povolení
pro zařízení
P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládka Březinka
(dále jen „zařízení“), jehož provoz byl povolen rozhodnutím čj. 12015-22/2006/OŽPZ/PP ze dne
12. 1. 2007, ve znění rozhodnutí o změně č. 1 čj. KrÚ 64392/2010/OŽPZ/CH ze dne 1. 9. 2010,
ve znění rozhodnutí o změně č. 2 čj. KrÚ 62516/2011/OŽPZ/CH ze dne 18. 7. 2011, ve znění
rozhodnutí o změně č. 3 čj. KrÚ 1324/2012/OŽPZ/CH ze dne 5. 1. 2012, ve znění rozhodnutí
o změně č. 4 čj. KrÚ 78821/2012/OZPZ/CH ze dne 17. 12. 2012, ve znění rozhodnutí o změně č. 5
čj. KrÚ 6618/2014/OZPZ/CH ze dne 27. 1. 2014, ve znění rozhodnutí o změně č. 6
čj. KrÚ 3356/2015/OZPZ/CH ze dne 16. 1. 2015, ve znění rozhodnutí o změně č. 7
čj. KrÚ 79721/2015/OZPZ/CH ze dne 10. 12. 2015, ve znění rozhodnutí o změně č. 8
čj. KrÚ 6101/2017/OZPZ/CH ze dne 24. 1. 2017, ve znění rozhodnutí o změně č. 9
čj. KrÚ 7906/2018/OŽPZ/CH ze dne 1. 2. 2018, ve znění rozhodnutí o změně č. 10
čj. KrÚ 686/2019/OŽPZ/CH ze dne 10. 1. 2019 a ve znění rozhodnutí o změně č. 11 čj. KrÚ
546/2020/OŽPZ/CH ze dne 7. 1. 2020, takto:
1.
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu písm. c) Podmínky zajišťující ochranu zdraví
člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které
v zařízení vznikají, v bodě 4. se doplňuje odstavec j), který zní:
j) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou
skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2020 ze zvláštního
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vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky,
a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735,
500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:
301 889 Kč
(slovy: třistajednatisícosmsetosmdesátdevětkorun českých).
2.
V části rozhodnutí 2. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle
zvláštních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením, se doplňuje bod 12., který
zní:
12. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou
skládku Březinka za období roku 2020 podle § 51 odst. 1 zákona o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je společnost P-D Refractories CZ a.s.

Odůvodnění
Úřad obdržel dne 30. 11. 2020 podle ust. § 16 odst. 1 písm. b) zákona ohlášení plánované změny
zařízení. Provozovatel současně s ohlášením plánované změny zařízení požádal o změnu
integrovaného povolení čj. 12015-22/2006/OŽPZ/PP ze dne 12. 1. 2007, ve znění pozdějších změn,
kterým byl provoz zařízení povolen. Provozovatel požádal o uvolnění finančních prostředků
z vázaného účtu finanční rezervy ve výši účelně vynaložených prostředků na péči o uzavřenou
skládku Březinka za rok 2020. Celková částka vynaložených nákladů byla vyčíslena na 301 889 Kč.
Součástí ohlášení změny byla přehledná tabulka nákladů za provedené práce související
s následnou péčí o uzavřenou skládku v roce 2020 a kopie dokladů o těchto vynaložených
nákladech.
Finanční rezerva skládky Březinka je deponována na zvláštním účtu č. 0017450323/0300 vedeném
u České obchodní banky, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, pobočka Ulrichova
náměstí 735, 500 02 Hradec Králové. K ohlášení změny byla předložena kopie výpisu se zůstatkem
finančních prostředků na vázaném účtu ke dni 30. 9. 2020.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále zákon o odpadech),
v § 82 odst. 2 uvádí, že souhlas podle § 51 odst. 1 (souhlas k čerpání prostředků finanční rezervy)
se nevydá podle zákona o odpadech, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání
integrovaného povolení podle zákona.
Na základě ust. § 19a zákona úřad posoudil žádost z hlediska ust. § 2 písm. i) zákona a dospěl
k závěru, že se nejedná podstatnou změnu zařízení, Úřad nejprve vyhodnotil, že se nejedná
o podstatnou změnu zařízení danou zákonem o integrované prevenci, protože nenaplňuje definici
podstatné změny uvedené v ustanovení § 2 i) zákona o integrované prevenci, tzn., že se nejedná
o změnu:


v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama o sobě dosahuje prahových
hodnot uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu (navýšení výkonu ani kapacity zařízení)



provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu, který se dotkne tepelného zpracování
nebezpečného odpadu



v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která zahrnuje výjimku z úrovní emisí
spojených s BAT
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Dále se úřad zabýval tím, zda změnou integrovaného povolení dojde k nepříznivým účinkům na
životní prostředí a lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu týkající se uvolnění
finančních prostředků na následnou péči o uzavřenou skládku, úřad tyto nepříznivé účinky vyloučil.
Úřad dne 3. 12. 2020 pod čj. KrÚ 89060/2020/OŽPZ/CH oznámil podle § 47 správního řádu
zahájení řízení o žádosti účastníkovi řízení, České inspekci životního prostředí, jako kontrolnímu
orgánu a oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického
kraje, jako orgánu příslušnému k vydání souhlasu podle ust. § 51 odst. 1 zákona o odpadech.
Současně účastníka řízení poučil podle ust. § 36, § 38 odst. 1 a § 50 odst. 2 správního řádu.
Přílohou oznámení byla žádost s přílohami. Úřad v oznámení stanovil účastníkovi řízení lhůtu podle
ust. § 36 odst. 3 správního řádu pro seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí.
Úřad vymezil účastníky řízení podle ust. § 19a odst. 4 zákona na subjekty uvedené v ust. § 7 odst.
1 písm. a) zákona pouze na provozovatele.
Z účastníků řízení, příslušných správních úřadů, kontrolního orgánu se k oznámení o zahájení
řízení ve věci vydání 12. změny integrovaného povolení vyjádřili:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, vyjádření ze dne
7. 12. 2020 pod čj. ČIŽP/45/2020/9792: nemá připomínky k požadované změně integrovaného
povolení.
Vyjádření úřadu – bez komentáře.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ovzduší
a odpadového hospodářství, vyjádření ze dne 9. 12. 2020 pod čj. KrÚ 89129/2020/OŽPZ/CH:
navrhovaná změna (souhlas k uvolnění finančních prostředků z vázaného účtu na zajištění péče
o uzavřenou skládku v roce 2020) je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, v platném
znění.
Vyjádření úřadu – bez komentáře.
Svého práva na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí účastník řízení nevyužil ani
neuplatnil v průběhu řízení žádné námitky.
Odůvodnění změny:
1. V části rozhodnutí „1. Závazné podmínky provozu v odstavci c) Podmínky zajišťující ochranu
zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů,
které v zařízení vznikají, Skládka, bod 4.“ úřad doplnil odstavec j), kterým provozovateli udělil
souhlas k uvolnění prostředků finanční rezervy ve nákladů na péči o uzavřenou skládku Březinka
za období roku 2020 v celkové výši 301 889 Kč v rozsahu žádosti na základě předložených
dokladů o vynaložených prostředcích na následnou péči uzavřené skládky v roce 2020. Dle ust.
§ 51 zákona o odpadech čerpání z prostředků finanční rezervy smí být prováděno na práce
související s rekultivací, zajištěním péče o skládku po skončení jejího provozu a asanací. Výše
uvedené náklady souvisejí s následnou péčí o uzavřenou skládku.
2. V části rozhodnutí „2. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle
zvláštních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením“ byl pod bodem 12. doplněn
souhlas s uvolněním finančních prostředků z vázaného účtu ve výši vynaložených nákladů na
následnou péči o uzavřenou skládku Březinka za období roku 2020.
Na základě výše uvedených skutečností úřad dospěl k závěru, že nic nebrání změně integrovaného
povolení, žádost je v souladu s právním předpisy na úseku životního prostředí, a proto úřad rozhodl
o 12. změně integrovaného povolení na provozování výše uvedeného zařízení tak, jak je uvedeno
ve výroku rozhodnutí.
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Poučení
Účastník řízení může podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu proti rozhodnutí podat odvolání. Podle
ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání
pouze proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí
odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Účastník řízení podá odvolání
podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal
(u úřadu).

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Obdrží:
Účastníci řízení:
P-D Refractories CZ a.s.
Na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IP, odd. IPPC, Vršovická 65,
Praha 10 (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí)
Úřední deska Pardubického kraje (do 5 dnů ode dne nabytí právní moci po dobu 30 dnů)

4

