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Sdělení                                       
 
 
Vážený pane starosto,  

 

tímto Vás informujeme o opatřeních provedených na základě žádosti CJ 1492/2015_ MCPD 
doručené dne 18.09.2015 na OCP MHMP a doplnění žádosti CJ 1611/2015_MCPD ze dne 
08.10.2015.   

 

Jak jste již byl informován e-mailem ze dne 23.09.2015, byla dne 22.09.2015 pracovníky 
oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství provedena kontrola na skládce 
odpadů v Ďáblicích – přezkum plnění podmínek integrovaného povolení. Podkladem pro 
přezkum byl Váš podnět k provedení kontroly včetně předloženého fotomateriálu (CJ 
1492/2015_ MCPD a CJ 1611/2015_MCPD). 

 

Na základě této  kontroly bylo se spol. .A.S.A. spol. s r.o., IČ 45809712 dne 21.10.2015 
zahájeno sankční řízení za správní delikt podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona o integrované 
prevenci - provozování zařízení v rozporu s integrovaným povolením (byl rovněž zjištěn rozpor 
s provozní řádem, který je nedílnou součásti integrovaného povolení). Provozovatel zařízení má 
stanovenou 15 denní lhůtu k vyjádření.  

 

K informaci CJ 1611/2015_MCPD, kterou OCP MHMP obdržel dne 16.10.2015, ohledně 
údajného požáru na skládce v Ďáblicích dne 05.08.2015 uvádíme, že dne 23.10.2015 byl, 
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v rámci součinnosti mezi orgány veřejné moci dle ust. § 8 odst. 2 správního řádu, požádán 
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy o potvrzení či vyvráceni této skutečnosti.    

 

S pozdravem 

 

Ing. Jarmila H o l e š i n s k á 
pověřená vedením oddělení integrovaného  
povolování a odpadového hospodářství 
 
Odbor ochrany prostředí 
 
otisk úředního razítka 

 

Co: spis  
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