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Posíláme Vám na vědomí rozhodnutí SZn.: S-MHMP-1054028/2015/OCP-VIII-193/R-29/Zul  ze 

dne 31.07.2015, které nabylo právní moci dne 20.08.2015. 

 

Současně pro MŽP zasíláme tyto povinné informace: 

PID zařízení MZPR98EJY3WZ 

Provozovatel .A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 
45809712 

Název zařízení „Skládka odpadů S-OO3 Ďáblice“, Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 

Čj. změny MHMP-1054028/2015/OCP-VIII-193/R-29/Zul 

Datum rozhodnutí 31.07.2015 
Datum nabytí právní moci 20.08.2015 
Číslo změny 12 

Označení změny nepodstatná změna 

 
 

 

Ing. Jarmila H o l e š i n s k á 

pověřená vedením oddělení integrovaného povolování 

a odpadového hospodářství 
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Rozdělovník  

1/ Na vědomí (po nabytí právní moci) 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IČ 70883858, Ing. Jan Fišer, 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 

2/ Spis  
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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) na základě přezkumu závazných podmínek 
integrovaného povolení ze dne 22.06.2015 provozovatele .A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Ďáblická 
791/89, 182 00 Praha 8, IČ 45809712 (dále jen provozovatel zařízení), kterého v řízení na základě 
plné moci zastupuje Ing. Dana Nováková (dále jen zástupce provozovatele), pro zařízení „Skládka 
odpadů S-OO3 Ďáblice“, Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 (dále jen zařízení) podle § 18 odst. 2 
písm. c) zákona o integrované prevenci a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle 
ustanovení § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci o  12. 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: 

Na straně 10 integrovaného povolení se v kapitole 3 „Podmínky zajišťující ochranu zdraví 
člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ ruší text v bodě 3.9., nový text zní: 

3.9. Maximální množství odpadů k TZS pro překryv uloženého a zhutněného odpadu činí 20 % 
celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce.                                                                                                           
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Odůvodnění 

Zákonem č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon o 
odpadech), bylo v ust. § 45 odst. 3 změněno maximální množství odpadu, který lze uložit na 
skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky (TZS) z 25obj. % na 20hm. % 
v kalendářním roce. Provozovatel zařízení má v integrovaném povolení a v provozním řadu A1 
„Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice“ uvedenou hodnotu 25obj. % jako maximální 
množství materiálu pro TZS v kalendářním roce.  

OCP MHMP v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. c) zákona o integrované prevenci provedl 
dne 22.06.2015 v kanceláři úřadu přezkum závazné podmínky 3.9. integrovaného povolení 
v souvislosti se změnou zákona o odpadech. Výsledek přezkumu je uveden v protokolu pod SZn.: 
S-MHMP-1054028/2015/OCP-VIII-166/Zul, který provozovatel zařízení obdržel dne 25.06.2015. 

OCP MHMP posoudil změnu množství materiálu pro TZS v zařízení z hlediska podstatné či 
nepodstatné změny a došel k závěru, že změna maximálního celkového množství odpadu uloženého 
na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky z 25obj. % na 20hm. % sama o sobě 
nenaplňuje definici podstatné změny uvedené v § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. 
Nejedná se o podstatnou změnu v zařízení, ale je nezbytné, v souladu s ust. § 19a odst. 3 zákona o 
integrované prevenci, provést změnu integrovaného povolení. 

OCP MHMP dle 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 prevenci je provozovatel 
zařízení spol. .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ 45809712. 

OCP MHMP oznámil provozovateli zařízení dne 16.07.2015 zahájení řízení o změně integrovaného 
povolení podle ust. § 46 správního řádu a § 19 písm. e) zákona o integrované prevenci z moci 
úřední pod SZn.: S-MHMP-1054028/2015/OCP-VIII-188/Zul a současně stanovil den pro 
seznámení s podklady pro rozhodnutí. Provozovatel zařízení této možnosti nevyužil. 

OCP MHMP touto změnou integrovaného povolení změnil maximální množství odpadu, který lze 
uložit na skládku jako materiál pro TZS z 25 obj. % na 20 hm. % v kalendářním roce tak, jak ukládá 
zákon o odpadech. Provozovatel zařízení při nejbližší aktualizaci provozního řádu  A1 „Skládka 
odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice“ dá do souladu množství odpadu pro TZS uvedené 
v tomto provozním řádu s integrovaným povolením.  

Pro přehlednost provedených změn integrovaného povolení OCP MHMP uvádí v příloze 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. 
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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. 

 

RNDr. Štěpán K y j o v s k ý 

ředitel odboru 

 

otisk úředního razítka 

 

Příloha 

Úplné znění výroku integrovaného povolení. 

 

Rozdělovník 

1/ Účastník řízení (na doručenku) 
.A.S.A., spol. s r.o., IČ 458 09 712, odd. ISŘ – Ing. Nováková, Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8 

2/ Na vědomí (po nabytí právní moci)  

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IČ 70883858, Ing. Jan Fišer, 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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