HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

SZn.:
Vyřizuje:
Telefon:

Podle rozdělovníku

S-MHMP-449547/2010/OOP-VIII-239/R-27/Hor
Ing. Horvathová
236 004 216

Praha

16.06.2010

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 (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 ze dne 21.05.2010 provozovatele Pražské
služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ 60194120 (dále
jen provozovatel zařízení), podle ustanovení § 16 odst. 1, písm. b) zákona
o integrované prevenci, plánovanou změnu v provozu zařízení „Spalovna tuhého
komunálního odpadu Malešice“ (ZEVO Malešice), Průmyslová 615/32, 108 00
Praha 10 (dále jen zařízení), a na základě zjištěných skutečností a posouzení
předložených podkladů rozhodl podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o
integrované prevenci o 15. změně integrovaného povolení takto:
Vymezená ustanovení integrovaného povolení vydaného OOP MHMP pod č.j.:
MHMP-108346/2004/OZP-VIII-83/R-2/Hor ze dne 27.12.2004, které nabylo právní
moci dne 13.01.2005, ve znění pozdějších změn, se mění takto:
1) Na str. 3 integrovaného povolení, v podkapitole 1.1. „Ovzduší“, se
doplňuje nový bod 1.1.1., který zní:
1.1.1. V souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší) se povoluje
zkušební provoz změněného zvláště velkého zdroje znečišťování
ovzduší „Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice“ (ZEVO
Praha Malešice) Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10, po:
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•

instalaci nové kogenerační jednotky - soustrojí parní
s elektrickým generátorem o elektrickém výkonu 17,6 MW,

•

realizaci technologického vybavení pro snížení emisí NOx a to
přechodem od selektivní nekatalytické redukce (SNCR) emisí oxidů
dusíku na selektivní katalytickou redukci (SCR),

turbíny

ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. d) citovaného zákona.
2) Na str. 3 integrovaného povolení, v podkapitole 1.1. „Ovzduší“, se
doplňuje nový bod 1.1.2., který zní:
1.1.2. V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb.,
o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen vyhláška
č. 205/2009 Sb.) OOP MHMP stanovuje provozovateli zařízení, na
základě udělení souhlasu ke zkušebnímu provozu, lhůtu pro provedení
jednorázového autorizovaného měření emisí, ve smyslu § 5 odst. 2
písm. a) uvedené vyhlášky, a to nejpozději do 30.06.2011.
3) Na str. 7 integrovaného povolení, se v kapitole 3 „Podmínky zajišťující
ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“,
bod 3.3., v Tab. 6 doplňuje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
původce v množstvím větším než 100 tun za rok o odpady katalogových
čísel:
Tab. 6: Seznam nebezpečných odpadů
Katalogové
číslo odpadu
06 04 04
13 05 01
13 05 02
13 05 03
13 05 06
13 05 07
13 05 08

Název druhu odpadu
Odpady obsahující rtuť
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Kaly z lapáků nečistot
Olej z odlučovačů oleje
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

Kategorie
odpadu
N
N
N
N
N
N
N

4) Na str. 9 integrovaného povolení se ruší text v kapitole 5 „Další zvláštní
podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které OOP
MHMP shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního
prostředí a technickou charakteristiku zařízení“, nový text v kapitole 5
zní:
Po dobu zkušebního provozu, trvajícího maximálně do 30.06.2011, bude
provozovatel zařízení OOP MHMP čtvrtletně předkládat výsledky denních
průměrů (ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 205/2009 Sb.)
z kontinuálního měření emisí. Společně s prvním přehledem o výstupech
z kontinuálního měření emisí provozovatel zařízení předloží OOP MHMP
aktuální protokol o ověření provozního emisního monitoringu ve smyslu
ustanovení § 9 odst. 2 NV č. 354/2002 Sb.
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5) Na str. 9 integrovaného povolení, se v kapitole 7 „Opatření pro
předcházení haváriím a omezování jejich případných následků“ ruší bod
7.2, nový text v bodě 7.2. zní:
7.2.

V souladu s ustanovením § 126 vodního zákona se pro zařízení
schvaluje plán opatření pro případy havárie pro provozní území areálu
„Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice“ (ZEVO Malešice),
Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10 - Havarijní plán (příloha č. 1
k tomuto rozhodnutí, počet stran základního textu 14, počet příloh 4),
vypracovaný na základě ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách (dále jen vodní zákon) a v souladu
s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
(dále jen vyhláška č. 450/2005 Sb.).

O d ů v o d n ě n í:
OOP MHMP obdržel dne 21.05.2010 od provozovatele zařízení ohlášení plánované
změny v provozu zařízení podle ust. § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované
prevenci, ve věci žádosti o povolení zkušebního provozu na stavbu „Kogenerace
a DeNOx v ZEVO Malešice“.
Provozovatel zařízení společně se žádostí doložil OOP MHMP následující podklady:
•

•
•
•

•

Čestné prohlášení generálního dodavatele stavby ze dne 14.05.2010, ve
kterém dodavatel stavby uvádí, že stavba „Kogenerace a DeNOx v ZEVO
Malešice“ se realizuje ve smyslu stavebního povolení č.j.: 047908/08/OV/JLa
ze dne a rozhodnutí o změně stavby před dokončením č.j.:
57947/2009/OV/JLa ze dne 17.02.2010.
Vzor měsíčního hlášení emise NOx, neboť provozovatel zařízení požádal
o povolení zkušebního provozu do max. 30.06.2011.
Prohlášení o nevypouštění odpadních vod z nově instalované technologie
projektu „Kogenerace a DeNOx v ZEVO Malešice“ do vod povrchových.
Návrh aktualizovaného Havarijního plánu ZEVO Malešice, zpracovaného dle
vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., předloženého OOP MHMP v souladu s bodem
III. a) rozhodnutí OOP MHMP o změně integrovaného povolení SZn.: SMHMP-313409/2008/OOP-VIII-286/R-42/Hor ze dne 20.10.2008.
Vyjádření
ČIŽP
OI
Praha,
oddělení
ochrany
ovzduší
zn.:
ČIŽP/41/OOO/1007719.001/10/PKB ze dne 18.05.2010 k povolení
zkušebního provozu projektu „Kogenerace a DeNOx v ZEVO Malešice“.

ČIŽP OI Praha, oddělení ochrany ovzduší ve svém vyjádření zn.:
ČIŽP/41/OOO/1007719.001/10/PKB uvádí:
„Zavedení systému kogenerace tepla a elektrické energie a systému DeNOx
nezasahuje do procesu spalování odpadů, nemá. vliv na kapacitu spalovacího
zařízení, ani nemění vliv provozovaného zařízení na životní prostředí. Nově
instalovaná technologie bude optimalizovat využití energetického obsahu
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spalovaného komunálního odpadu. Instalovaná zařízení nebudou produkovat žádné
emise do ovzduší ani odpady, naopak dojde ke snížení emisí NOx. Předpokládaný
termín zkušebního provozu: od 1.7.2010 - do max. 30.6.2011. ČlŽP OI Praha OOO
souhlasí s povolením zkušebního provozu na výše uvedenou stavbu“.
Dne 25.05.2010 požádal OOP MHMP, odd. integrovaného povolování a odpadového
hospodářství, dopisem SZn.: S-MHMP-449547/2010/OOP-VIII-199/Hor ze dne
24.05.2010 OOP MHMP, odd. městských organizací (nyní odd. krajinné zeleně)
o stanovisko k návrhu plánu havarijních opatření z hlediska správce vodního toku.
Správce Štěrboholského a Hostavického potoka ve svém vyjádření zn.: SMHMP/460381/10/OOP/XI/515/10/Pol ze dne 09.06.2010 podle vyhlášky Mze
č. 432/2001 Sb. k Havarijnímu plánu – Zařízení na energetické využití odpadu –
ZEVO Praha Malešice mj. uvádí:
„S předloženou dokumentací „ Havarijní plán – Zařízení na energetické využití
odpadu – ZEVO Praha Malešice, Průmyslová ulice 615/32, 108 00 Praha 10“
souhlasíme s tím, že v dokumentaci bude doplněna situace odvodu dešťových vod
z areálu spalovny až do otevřeného vodního toku.“ Havarijní plán byl provozovatelem
zařízení doplněn ve smyslu uvedeného požadavku.
Provozovatel zařízení dále doplnil ohlášení, které OOP MHMP obdržel dne
21.05.2010, dopisem zn.: 14000/Baloch/71/10 ze dne 11.06.2010, ve kterém OOP
MHMP žádá o rozšíření souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady původce
o nebezpečné odpady katalogových čísel: 06 04 04, 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03,
13 05 06, 13 05 07, 13 05 08.
Dne 16.06.2010 umožnil OOP MHMP dopisem SZn.: S-MHMP-449547/2010/OOPVIII-233/Hor ze dne 14.06.2010 účastníkovi řízení seznámit se s podklady pro
rozhodnutí. Této možnosti účastník řízení nevyužil.
OOP MHMP posoudil předložené podklady zejména s ohledem na ustanovení § 2
písm. j) 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 ohlášení plánované změny a 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.

Poučení účastníka:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 a násl. 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
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oznámení účastníkovi, a to k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným
u OOP MHMP. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OOP MHMP. Samostatně
proti odůvodnění rozhodnutí se nelze odvolat.

Příloha
Havarijní plán

v z. Ing. Josef P a v l í k
Ing. arch. Jan W i n k l e r
ředitel odboru
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Rozdělovník k SZn.: S-MHMP-449547/2010/OOP-VIII-239/R-27/Hor:
Účastníci řízení (na doručenku) – s přílohou:
Pražské služby, a.s.
Ing. Aleš Bláha
(ředitel závodu 14)
Pod Šancemi 444/1
180 77 Praha 9
IČ 60194120
Na vědomí (po nabytí právní moci) – bez přílohy:
Hlavní město Praha
Česká inspekce životního prostředí
Bc. Martin Langmajer
oblastní inspektorát Praha
radní pro územní rozvoj
oddělení integrace
Mariánské náměstí 2
Wolkerova 40
110 00 Praha 1
160 00 Praha
IČ: 41693205
Úřad městské části Praha 15
odbor výstavby
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Boloňská 478/1
Rytířská 12
109 00 Praha 10
p.s. 203
IČ: 00231355
110 01 Praha 1
IČ: 71009256
Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí
IČ: 00063941
odbor integrované prevenci a IRZ
Vršovická 1442/65
Městská část Praha – Štěrboholy
100 10 Praha 10
Ústřední 135/15
IČ: 00164801
102 00 Praha 10
IČ: 00231371
Ministerstvo životního prostředí
odbor výkonu státní správy I
Magistrát hlavního města Prahy
Kodaňská 1441/46
odbor ochrany prostředí
101 00 Praha 10
- orgán ochrany ovzduší
IČ: 00164801
- vodoprávní úřad
- odd. krajinné zeleně
spis 2x
Jungmannova 35/29
evidence rozhodnutí
110 00 Praha 1
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