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Rozhodnutí                
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, dále jen OCP 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), ve znění pozdějších předpisů 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) 
žádost ze dne 11.08.2017 provozovatele FCC Česká republika, s.r.o., se sídlem Ďáblická 
791/89, 182 00 Praha 8, IČ 45809712 (dále jen provozovatel zařízení), kterého na základě 
plné moci zastupuje Ing. Dana Nováková (dále jen zástupce provozovatele), o změnu 
integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů S-OO3 Ďáblice“, Ďáblická 791/89, 
182 00 Praha 8 (dále jen zařízení) a na základě zjištěných skutečností a posouzení 
předložených podkladů rozhodl podle ustanovení § 19a odst. 2 a  4 zákona o integrované 
prevenci o 16. změně integrovaného povolení  t a k t o: 

 

Vymezená ustanovení integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OOP 
MHMP nebo OZP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-484971/2006/OOP-VIII-534/R-
28/07/Hor ze dne 15.10.2007, které nabylo právní moci dne 29.10.2007, ve znění 2. změny 
integrovaného povolení SZn.: S-MHMP-761847/2008/OOP-VIII-135/R-12/09/Hor ze dne 
15.04.2009, která nabyla právní moci dne 29.07.2009 (úplné znění) a jejich změn (dále 
jen integrované povolení), se mění takto: 
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1. Na straně 4 integrovaného povolení v oddílu „Popis technické a technologické 
jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci“, v části „Zařízení k 
odstraňování odpadů v k. ú. Ďáblice, Skládka S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1, 
etapa II (17 – 26 sekce)“, na konci odstavce „Sekce 26“ se ruší text třech posledních 
vět.  

2. Na straně 4 integrovaného povolení v oddílu „Popis technické a technologické 
jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci“, v části „Zařízení 
k odstraňování odpadů v k. ú. Ďáblice, Skládka S-OO3 s odděleným sektorem S-
OO1, etapa II (17 – 26 sekce)“, na konci odstavce  „Projektovaná kapacita“ se 
vkládá nová odrážka, která zní: 

• Ukončení skládkování v sektorech 22 až 26 do 31.12.2019. 

3. Na straně 8 integrovaného povolení v kapitole 3 „Podmínky zajišťující ochranu 
zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ se za třetí odrážku 
bodu 3.2.  vkládá nová odrážka, která zní: 

• Doplněk č. 3 k provoznímu řádu A1 „Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 
Ďáblice“, ze dne 09.08.2017. 

  

Odůvodnění 

OCP MHMP obdržel dne 11.08.2017 od provozovatele žádost o změnu integrovaného 
povolení ve věci schválení doplňku č. 3 k provoznímu řádu A1 „Skládka odpadů S-OO3 se 
sektorem S-OO1 Ďáblice“.   

Zástupce provozovatele v žádosti o změnu integrovaného povolení mimo jiného uvedl:  

„Doplňkem č. 3 provozního řádu žádáme o prodloužení platnosti provozního řádu (doby 
skládkování), viz kapitola 1.1.11. provozního řádu o dva roky, tj. ze stávající doby platnosti 
31.12.2017 do 31.12.2019. Důvodem naší žádosti o prodloužení platnosti provozního řádu 
skládky Ďáblice o další dva roky jsou následující skutečnosti:  

 v areálu skládky Ďáblice je od r. 2012 provozována překládací stanice odpadů s možností 
dotřiďování využitelných složek z přijímaných odpadů. Z tohoto důvodu se na zbývající 
aktivní části skládky nenaplňuje předpoklad doskládkování do předpokládaného roku 
2017. 

 z průběhu sledování a vyhodnocování deformací dochází k významné konsolidaci a sedání 
povrchu tělesa skládky. Tyto procesy (ztráta hmoty) nelze přehlížet a je nutné zajišťovat 
trvalou ekologickou bezpečnost skládky postupným dotvarováním již ve fázi provozu.  

 vlivem značného snížení ukládání odpadů do tělesa skládky doposud nedošlo k úplnému 
naplnění a vytvarování tělesa skládky podle navazujících a schválených povolení. Jedná se 
především o zajištění stabilního tvaru s možností provedení rekultivace povrchu včetně 
bezpečného odvedení srážkových vod z povrchu.  

Odpady jsou v tomto doplňkovém zařízení skládky (překládací stanice odpadů) dotřiďovány 
v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, tzn. upřednostňovat materiálové využití 
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před dalšími způsoby využití nebo odstranění, zejména u odpadů z komunální sféry. Kvalita 
vytřídění manipulovaných odpadů nadále postupně roste a tím současně klesá množství 
odpadů, které jsou jako zbytkové ukládány na skládce Ďáblice nebo velkokapacitní přepravou 
převáženy na jiná zařízení k odstranění. “   

Provozovatel zařízení předložil se žádostí o změnu integrovaného povolení vyjádření MŽP 
pod č. j.: 78621/ENV/15 ze dne 11.12.2015 týkající se prodloužení doby ukládání odpadů na 
skládku. Dle vyjádření MŽP se nejedná o změnu záměru, která by mohla mít významný 
negativní vliv na životní prostředí.  

Vzhledem k tomu, že podání žadatele neposkytlo dostatečný podklad pro posouzení žádosti, 
OCP MHMP vyzval provozovatele zařízení dopisem č. j.: MHMP 1301616/2017, sp. zn.: S-
MHMP 1273308/2017  ze dne 16.08.2017, v souladu s ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované 
prevenci, aby ve lhůtě do 15.09.2017 doplnil žádost o podklady nezbytné pro vydání 
rozhodnutí, zejména údaje o volné kapacitě skládky.  

Žádost o požadované podklady byla doplněna dne 25.08.2017. Zástupce provozovatele 
předložil OCP MHMP výsledky geodetických zaměření (22., 24. a 25. měření), které provedla 
společnost Aquatis, a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno. Dle předložených technických zpráv 
činila celková volná kapacita skládky (22.-26. sekce) 47 128 m3 ke dni 01.12.2015, 24 377 m3 

ke dni 01.12.2016 a  19 506 m3 ke dni 13.06.2017. Zbývající volná kapacita skládky ke dni 
podání žádosti, tj. k 10.08.2017 byla stanovena na základě bilance přijatých odpadů  do tělesa 
skládky a dílčího geodetického zaměření z června 2017 a činila 14 720 m3 . 

OCP MHMP posoudil změnu v zařízení, tj. prodloužení doby ukládání odpadů na skládku o 
dva roky z hlediska definice podstatné změny tak, jak je uvedeno v ust. § 2 písm. i) zákona o 
integrované prevenci. Provoz zařízení bude pokračovat na stávající schválené zabezpečené 
ploše stejným způsobem v souladu s podmínkami integrovaného povolení. Projektovaná 
kapacita skládky zůstává beze změny. Zbývající volná kapacita skládky 14 720 m3 se vztahuje 
na dosud nezrekultivované sekce (sekce 22 až 26) a je vyhrazena zejména pro potřeby hl. m. 
Prahy. Při rozhodování OCP MHMP vzal v úvahu, že prodloužení doby skládkování je sice 
změnou v užívání zařízení, ale nejedná se o změnu v užívání, která by mohla mít významné 
nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Snížením ročního množství odpadu 
přijímaného na skládku se snižuje intenzita ukládání odpadu na skládku, vede to ke snížení 
množství využívaného technického vybavení, čímž se snižuje negativní vliv zařízení na 
životní prostředí, vztažený na jednotku času. Tím, že celková projektovaná kapacita skládky 
se nemění, není dosahována prahová hodnota uvedená v příloze č. 1 k zákonu o integrované 
prevenci, bod 5.4.,  nejedná se o tepelné zpracování nebezpečného odpadu, ani se nejedná o 
výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, o podstatnou změnu 
v zařízení se nejedná.   

Na základě žádosti o změnu integrovaného povolení a předložených podkladů došel OCP 
MHMP k závěru, že změna v zařízení nemá významné nepříznivé účinky na lidské zdraví 
nebo životní prostředí a nenaplňuje dikci podstatné změny v zařízení podle ust. § 2 písm. i) 
zákona o integrované prevenci, a proto se o podstatnou změnu v zařízení nejedná.  

OCP MHMP v souladu s ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci posoudil okruh 
účastníků řízení. Účastníkem řízení podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o integrované 
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prevenci je společnost FCC Česká republika, s.r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 
8, IČ 45809712. 

OCP MHMP dopisem č. j.: MHMP 1383025/2017, sp. zn.: S-MHMP 1273308/2017 ze dne 
06.09.2017 požádal o vyjádření, v souladu s ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci, 
orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, jako příslušný správní úřad, jehož 
působnosti se změna dotýká.  

Dne 11.09.2017 obdržel OCP MHMP vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového 
hospodářství pod č. j.: MHMP 1428840/2017, sp. zn.: S-MHMP 1273308/2017, ve kterém se 
uvádí, že změna č. 3 (provozního řádu) se týká údaje o časovém omezení platnosti provozního 
řádu a to nově do 31.12.2019. Společnost doložila celkovou stávající volnou kapacitu skládky 
na 14 720 m3 a z tohoto důvodu příslušný správní úřad se změnou souhlasí. 

OCP MHMP umožnil účastníkovi řízení dopisem č. j.: MHMP 1447794/2017, sp. zn.: S-
MHMP 1273308/2017 ze dne 14.09.2017 podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s 
podklady pro rozhodnutí. Tuto možnost účastník řízení nevyužil. 

OCP MHMP na základě ohlášení, předložených podkladů a vyjádření příslušného správního 
úřadu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

OCP MHMP touto změnou integrovaného povolení v bodě 1 zrušil neaktuální údaje týkající 
se sektoru 26, v bodě 2 stanovil termín pro ukončení skládkování v sektorech 22 až 26 a 
v bodě 3 schválil doplněk č. 3 k provoznímu řádu A1 „Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-
OO1 Ďáblice“. 

Pro přehlednost provedených změn integrovaného povolení OCP MHMP uvádí v příloze č. 2 
úplné znění jeho výroku. 

Vydání této změny integrovaného povolení není předmětem správního poplatku ve smyslu 
položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Poučení účastníka 

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 u OCP MHMP. Samostatně proti odůvodnění 
rozhodnutí se nelze odvolat. 

 

 
 
Ing. Jarmila H o l e š i n s  k á 
vedoucí oddělení integrovaného  
povolování a odpadového hospodářství 

Odbor ochrany prostředí 
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podepsáno elektronicky 
otisk úředního razítka 

 

 

Přílohy: 

1. Doplněk č. 3 k provoznímu řádu A1 „Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice“, 
ze dne 09.08.2017 

2. Úplné znění výroku integrovaného povolení 

 

 

Rozdělovník: 

1/ Účastník řízení  

FCC Česká republika, s.r.o., IČ 45809712, Ing. Dana Nováková, Ďáblická 791/89, 182 00 
Praha 8 

2/ Na vědomí (po nabytí právní moci)  

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IČ 70883858, sekce infrastruktury a 
krajiny, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 

Městská část Praha - Ďáblice, IČ 00231266, Květnová 553/52, 182 02 Praha 8 

Městská část Praha - Březiněves, IČ 00240109, U parku 140, 182 00 Praha 8 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, odd. integrovaného povolování a 
odpadového hospodářství, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1  

Česká inspekce životního prostředí, IČ 41693205, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 
160 00 Praha 6 

Hygienická stanice hlavního města Prahy, IČ 71009256, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01  
Praha 1 

Ministerstvo životního prostředí, IČ 00164801, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a 
integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

Ministerstvo životního prostředí, IČ 00164801, odbor výkonu státní správy I, Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10 

3/ Spis  

4/ Evidence rozhodnutí 
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