KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Naše č. j.:
Spis. zn.:
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:

ŽP/15886/16
ZN/3639/ŽP/16
2
2
50

Vyřizuje:

Mgr. Jaroslav Nálevka

Datum:

25. 10. 2016

ROZHODNUTÍ
o změně č. 8 integrovaného povolení
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“)
jako příslušný správní úřad podle § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci), v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), po provedeném řízení dle zákona č. 500/2004 Sb.,
mění
integrované povolení
vydané dne 4. 9. 2003 pod č.j.: ŽP/7249/03, ve znění změny č. 1 vydané dne
29. 12. 2005 pod č.j.: ŽP/11690/05, změny č. 2 vydané dne 10. 8. 2006
pod č.j.: ŽP/8868/06, změny č. 3 vydané dne 13. 12. 2007 pod č.j.: ŽP/15185/07,
změny č. 4 vydané dne 6. 1. 2010 pod č.j.: ŽP/14/10, změny č. 5 vydané dne 5. 8. 2011
pod č.j.: ŽP/8891/11, změny č. 6 vydané dne 2. 1. 2012 pod č.j.: ŽP/12827/11 a změny
č. 7 vydané dne 10. 11. 2014 pod č.j.: ŽP/7963/14 společnosti EKODEPON s.r.o.,
sídlo: Černošín, Lažany 36, Stříbro, 349 01, IČO: 49 79 09 27, k provozu zařízení
„Skládka odpadů Černošín“,
podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci,
takto:
1)

V kapitole 2.1 se v bodu 1) ruší text „(revize č. 4/2014 z června 2014)“ a nově
se nahrazuje textem „(revize č. 1/2016 z července 2016)“.

2)

V kapitole 2.1 se v bodu 2) ruší text „(revize 2/2014 z července 2014)“ a nově
se nahrazuje textem „(revize 1/2016 z července 2016)“.
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Odůvodnění
Správní orgán obdržel dne 29. 9. 2016 pod č.j. ŽP/15886/16 žádost provozovatele
zařízení o vydání změny č. 8 platného integrovaného povolení, týkající se schválení
aktualizovaných provozních řádů skládky a sběrného dvora Černošín. Výše uvedeným
dnem bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
Správní orgán posoudil předloženou žádost, a vzhledem ke skutečnosti, že výše
popsaný předmět správního řízení nedosahuje parametrů pro vedení řízení
o podstatné změně provozu zařízení, tj. není překročena prahová hodnota dle přílohy
č. 1 zákona o integrované prevenci ani předmět řízení nemůže mít významné
nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí (aktualizace provozních řádů dle
skutečného stavu provozu zařízení), bylo dále správní řízení vedeno dle § 19a
odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci.
Dne 3. 10. 2016 pod č.j.: ŽP/15894/16 správní orgán vyrozuměl všechny účastníky
řízení a dotčené správní úřady o zahájení správního řízení, požádal o vyjádření
účastníky řízení a dotčené správní úřady, s možností vyjádření se k tomuto
zahájenému řízení do 15 dnů od obdržení žádosti, v souladu s § 19a odst. 4 zákona
o integrované prevenci.
Dne 11. 10. 2016 pod Č.j.: 25033/652/24/2016 (č.j. správního orgánu ŽP/16666/16)
obdržel správní orgán bezpřipomínkové vyjádření Krajské hygienické stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a dne 20. 10. 2016 pod značkou
ČIŽP/43/IPP/1613234.001/16/ZHN (č.j. správního orgánu ŽP/17433/16) obdržel
správní orgán vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu
Plzeň s upozorněním na změněné telefonní číslo. Účastníci řízení se do 15 dnů
od obdržení žádosti ani do data vydání tohoto rozhodnutí nevyjádřili.
Správní orgán provedl změny integrovaného povolení na základě žádosti
provozovatele zařízení a v souladu s platnými právními předpisy. Telefonní číslo ČIŽP
OI Plzeň bylo v provozních řádech správním orgánem opraveno.
Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1
správního řádu), a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním odvolání u Krajského
úřadu Plzeňského kraje (§ 86 a 89 správního řádu). V této lhůtě podané odvolání má
odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Mgr. Martin Plíhal
vedoucí odboru životního prostředí
podepsáno elektronicky

Příloha: 1x provozní řád skládky, 1x provozní řád sběrného dvora
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1. EKODEPON s.r.o., Lažany 36, Černošín, Stříbro, 349 01
2. Město Černošín, nám. 1. máje 69, Stříbro, 349 01 – bez přílohy
3. Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, 306 13 – zde – bez přílohy
Příslušné správní úřady (po nabytí právní moci) – bez přílohy:
4. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oddělení technické
ochrany (ochrana ovzduší, odpadové hospodářství), Škroupova 18, Plzeň, 306 13
- zde
5. Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Stříbro,
349 01
6. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň,
303 22
7. Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 48, Plzeň, 301 22
8. CENIA, Úsek technické ochrany, Vršovická 65, Praha 10, 100 10
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor integrované prevence a IRZ, Vršovická 65,
Praha 10, 100 10
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