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Rozhodnutí

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, dále jen OZP 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 podmínek integrovaného povolení 

ze dne 12.06.2014 a na základě žádosti ze dne 04.07.2014 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), 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 až  4 zákona o integrované prevenci o 9. změně 

integrovaného povolení t a k t o:

Vymezená ustanovení integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP 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:

1. V celém textu výrokové části integrovaného povolení se slova: OOP MHMP mění na 

slova: OZP MHMP.
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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)“, v odrážce „Sekce 26“ se ruší text poslední věty, nový text poslední věty zní:

Ukončení skládkování do 31.12.2015, uzavření a rekultivace do konce r. 2017.

3. Na straně 5 integrovaného povolení v oddílu „Popis technické a technologické jednotky 

neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci“ se ruší text odrážek „Mostové 

autováhy“ a „Čerpací stanice pohonných hmot“, nový text zní:

• Mostové autováhy (vjezdová a výjezdová) – slouží ke zjišťování hmotnosti a vedení 

evidence přijímaných odpadů, typ Schenck, váživost do 50 000 kg.

• Čerpací stanice pohonných hmot – nadzemní dvouplášťová nedělená typová nádrž Baest 

OH30-2-2/700 o objemu 30 m3; nádrž je válcovitého tvaru a je vybavena detonační 

protiexplosivní pojistkou, potrubní jednosměrnou pro stabilní detonaci, rohovou DN50, typ 

J 474.50/1/P4AD; pro výdej motorové nafty slouží výdejní stojan kapalných paliv ADAST 

V-line H 4602. 110/2/40/80; čerpací stanice je uzemněna zemní soustavou k zemní a 

uzemňovací okružní soustavě celého areálu skládky.

4. Na straně 5 integrovaného povolení v oddílu „Popis spojených činností“ text odrážek 

„Zařízení k využívání odpadů“ a „Zařízení k využívání a odstraňování odpadů“ se mění 

takto:

o Zařízení k využívání odpadů – třídění a předprava odpadů lisováním a skladování 

odpadů dle přílohy č. 3 zákona o odpadech způsobem R12 a R13. Je to montovaná hala 

s kovovou konstrukcí, opláštěná vlnitým plechem, zastřešená. Je v ní plocha na třídění 

papíru a plastů, hydraulický paketovací kontinuální lis Presona LP50VH2 včetně 

dopravníku. Slisované balíky s odpadem jsou po obvodu haly stohovány před jejich 

expedicí k dalšímu využití.

o Zařízení k využívání a odstraňování odpadů – 2x mobilní Eko-sklad nebezpečných 

odpadů, dle přílohy č. 3 a č. 4 zákona o odpadech způsobem R13 a D15. Sklady jsou 

certifikované objekty pro krátkodobé soustřeďování odpadů kategorie N.

5. Na straně 7 integrovaného povolení v podkapitole 1.2. „Voda“ se text názvu tabulky 2 

mění na:

Tab. 2: Emisní zdroje, emisní limity pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod 

vodního toku s platností do 01.09.2018.

6. Na straně 7 integrovaného povolení se v podkapitole 1.4. „Hluk“ ruší text, nový text zní:

Provozovatel zařízení dodrží hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění, v chráněných 

vnitřních prostorech staveb, v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 

venkovním prostoru ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v 

platném znění. V chráněných vnitřních prostorech staveb se nejvyšší přípustná ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 
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40 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a druh chráněného prostoru. V 

chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru se nejvyšší 

přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny 

akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a druh 

chráněného prostoru.

7. Na straně 8 integrovaného povolení se ruší  podkapitola 1.6. „Pachové látky“.

8. Na straně 8 integrovaného povolení se v kapitole 3 „Podmínky zajišťující ochranu zdraví 

člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ se ruší text v bodě 3.1.  nový text 

zní:

3.1. Zrušeno 9. změnou integrovaného povolení.

9. Na straně 8 integrovaného povolení se v kapitole 3 „Podmínky zajišťující ochranu zdraví 

člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ se za první odrážku bodu 3.2. se 

doplňuje nová odrážka, která zní:

 Doplněk č. 1 k provoznímu řádu A1 „Skládky odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 

Ďáblice“.

10. Na straně 11 integrovaného povolení se v kapitole 4 „Podmínky zajišťující ochranu zdraví 

člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, 

podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny“ ruší text v bodech 4.1.4. a 4.2.4., nový 

text zní:

4.1.4.  Zrušeno 9. změnou integrovaného povolení.

4.2.4. Čerpání bude provozovatelem prováděno dle potřeby.

11. Na straně 15 integrovaného povolení se v kapitole 9 „Způsob monitorování emisí a 

přenosů, případně technických opatření k jejich omezování, včetně specifikace metodiky 

měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování“ ruší text bodu 9.1.3. a 

9.2.3., nový text zní:

9.1.3. Zrušeno 9. změnou integrovaného povolení.

9.2.3. Jakost podzemních vod bude provozovatel sledovat odběrem dynamického vzorku 

z monitorovacích vrtů: HD-1, HD-2, HD-3, HD-5, HD-6, HD-7, HD-13, HD -14, HD-15, HD-

16, PV 3 a čerpacího vrtu u jímky průsakových vod.

Tab. 7:  Parametry a četnost měření podzemních vod

Parametr Četnost měření během provozu

Úroveň hladiny v monitorovacích vrtech při odběru vzorků jakosti podzemních vod

Na+, K+, Cl-, NH4
+,  B, F-, As, Cr, Ni, Pb, Cd  

fenoly, pH, RL, SO4
2-, vodivost, BSK5,  NEL, 

tenzidy,  CHSK, PAU  FLU

2x za rok (jaro, podzim) – všechny ukazatele

4 x za rok (jaro, léto, podzim, zima) - jen chloridy 

a tenzidy
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12. Na straně 16 integrovaného povolení se v kapitole 11 „Postup vyhodnocování plnění 

podmínek integrovaného povolení. Stanovení povinnosti předkládat úřadu údaje 

požadované k ověření shody s integrovaným povolením“ ruší text, nový zní:

Podle ust. § 16a zákona o integrované prevenci vést evidenci údajů o plnění závazných 

podmínek integrovaného povolení. Provozovatel každoročně zpracuje a k 31.05. následujícího 

roku předloží OZP MHMP souhrnnou zprávu informující o plnění všech podmínek 

integrovaného povolení v elektronické podobě podle vzoru dle přílohy č. 4 k vyhlášce 

č. 288/2013 Sb.

Odůvodnění

OZP MHMP provedl dne 12.06.2014 přezkum závazných podmínek integrovaného povolení podle 

ust. § 18 odst. 1 zákona o integrované prevenci šetřením v místě provozu zařízení. Z tohoto 

přezkumu vyplynulo, že popis některých souvisejících zařízení není aktuální a některé podmínky 

integrovaného povolení nejsou aktuální nebo již byly splněny. Výsledky přezkumu jsou uvedeny 

v protokolu pod SZn.: S-MHMP-728139/2014/OZP-VIII-182/Zul ze dne 12.06.2014. Během 

přezkumu provozovatel zařízení požádal o prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových.

Na základě provedeného přezkumu OZP MHMP došel k závěru, že od vydání integrovaného 

povolení došlo ke drobným změnám v souvisejících zařízení (byla vyměněna jedna mostová váha a 

teď jsou obě váhy od firmy Schenck, bylo vyměněno zařízení čerpací stanice na naftu, v zařízení 

k využívání odpadů provozovatel třídí nejen papír, ale i plast a součásti zařízení k využívání a 

odstraňování odpadů již není plechový sklad), podmínky pro hluk a pachové látky, v souvislosti se 

změnou právních předpisů, již nejsou aktuální. Na základě vyhodnocení monitorovacích prací 

uvedených v ročních zprávách za rok 2012 a 2013 bylo zpracovatelem (GEO test a.s.) doporučeno 

upustit od monitorování vrtu PV-1, ve kterém se po celý rok 2013 vyskytovalo málo vody, v roce 

2012 vrt byl dokonce bez vody. Na základě dlouhodobého sledování bylo rovněž doporučeno 

zredukovat rozsah sledovaných látek (BTEX a CIU), které jsou pod mezí detekce a četnost odběrů 

vzorků, což je vhodné na základě přezkumu změnit. Z výše uvedeného vyplývá, že došlo ke změně

okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení. Jedná se o 

změny pouze formálního charakteru (změna v popisu zařízení, změna odkazů na relevantní právní 

předpisy, změna rozsahu sledovaných ukazatelů a četnosti odběru vzorků podzemních vod, 

prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových), které nemají kvalitativní 

ani kvantitativní vliv na stávající procesy v zařízení a nejsou změnami v užívání, způsobu provozu 

zařízení nebo rozsahu zařízení, které by měly významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo 

životní prostředí a s ohledem na ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci se nejedná se o 

podstatnou změnu v zařízení, ale je nezbytné provést změnu integrovaného povolení.

OZP 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 prevenci je 

provozovatel zařízení spol. .A.S.A., spol. s r.o.
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OZP MHMP v souladu s ust. § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci zahájil  řízení o změně 

integrovaného povolení z moci úřední pod SZn.: S-MHMP-728139/2014/OZP-VIII-215/Zul ze dne 

21.07.2014.

Dne 04.07.2014 obdržel OZP MHMP od zástupce provozovatele ohlášení změny v zařízení se

žádosti o změnu integrovaného povolení – schválení doplňku č. 1 k provoznímu řádu A1 „Skládky 

odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice“.

OZP MHMP posoudil v souladu s ust. § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci žádost 

provozovatele zařízení a předložené podklady z hlediska definice podstatné změny tak, jak je 

uvedeno v ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. 

Změna v provozním řádu A1 „Skládky odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice“ spočívá 

v prodloužení platnosti provozního řádu: ukončení skládkování do konce roku 2015, uzavření a 

rekultivace (26. sekce) do konce roku 2017. Hlavním důvodem pro posun termínů je realizace 

překládací stanice odpadů v areálu skládky, kde většina přivážených odpadů je velkokapacitní 

přepravou převážená na jiná zařízení. Zbývající kapacita skládky je vyhrazena zejména pro potřeby 

hl. m. Prahy a reální předpoklad pro její naplnění je konec roku 2015. OZP MHMP posoudil 

prodloužení doby platnosti provozního řádu zařízení k odstraňování odpadů resp. prodloužení doby 

ukládání odpadů na skládku o jeden rok podle toho, zda se jedná či nejedná o podstatnou změnu 

v zařízení. Provoz zařízení bude pokračovat na stávající schválené zabezpečené ploše stejným 

způsobem v souladu s podmínkami integrovaného povolení. Při rozhodování OZP MHMP vzal 

v úvahu, že prodloužení doby skládkování je sice změnou v užívání zařízení, ale nejedná se o 

změnu v užívání zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní 

prostředí. Tato změna v užívání zařízení sama o sobě nejen, že nedosahuje prahové hodnoty 

uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci, bod 5.4, tj. 10 t odpadu denně, ale nevyvolá 

ani změnu celkové kapacity zařízení. Celkové povolené množství odpadu zůstává beze změny. 

Roční množství odpadu ukládaného na skládku od začátku roku 2012, kdy v areálu skládky byla 

zprovozněna překládací stanice, se neustále snižuje. V roce 2010 bylo uloženo 145 345 t odpadu, 

v roce 2011 - 105 963 t odpadu, v roce 2012 – 61 504 t odpadu, v roce 2013 – 60 791 t (povodňový 

odpad). Zbytková volná kapacita skládky ke dni 02.12.2013 byla podle zaměření autorizované 

společnosti 29 137 m3. Při předpokládaném hutnícím faktoru 1,17 je volná kapacita pro uložení 

ještě 34 090 t odpadu, což je předpokládané množství pro rok 2014 a 2015. Snížením ročního 

množství odpadu přijímaného na skládku se snižuje intenzita ukládání odpadu na skládku, což 

způsobuje snížení množství využívaného technického vybavení a to vede ke snížení vlivu zařízení 

na životní prostředí, vztaženého na jednotku času. Na základě ohlášení změny v provozu zařízení a 

předložených podkladů došel OZP MHMP k závěru, že ohlášená 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.

OZP 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 prevenci je 

společnost .A.S.A., spol. s r.o.

OZP MHMP dne 21.07.2014 usnesením SZn.: S-MHMP-979805/2014/OZP-VIII-216/U-23/Zul 

podle ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu spojil řízení zahájené  na základě přezkumu 
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integrovaného povolení ze dne 12.06.2014 a řízení vedené na základě žádosti ze dne 04.07.2014,

neboť má za to, že se týkají téhož účastníka řízení a spolu věcně souvisejí. Společné řízení bylo 

nadále vedeno pod spisovou značkou: S-MHMP-979805/2014.

OZP MHMP dopisem SZn.: S-MHMP-979805/2014/OZP-VIII-218/Zul ze dne 21.07.2014  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 týká. 

Dne 01.08.2014 obdržel OZP MHMP vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového 

hospodářství, ve kterém se mimo jiného uvádí, že k  prodloužení platnosti provozního řádu do 

31.12.2015 nemá námitek.

OZP MHMP na základě přezkumu podmínek integrovaného povolení, ohlášení, předložených 

podkladů a vyjádření příslušného správního úřadu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

OZP MHMP touto změnou integrovaného povolení v bodě 1 změnil v celém výroku integrovaného 

povolení slova OOP MHMP na OZP MHMP, v bodě 2 prodloužil dobu skládkování do 31.12.2015 

a uzavření a rekultivaci do konce r. 2016,  v bodě 3 a 4 změnil popis souvisejících zařízení a popis 

spojených činností, v bodě 5 prodloužil platnost povolení pro vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových do 01.09.2018, v bodě 6 aktualizoval podmínku týkající se hluku, v bodě 7 zrušil 

neaktuální podmínku týkající se pachových látek, v bodě 8 zrušil obecnou podmínku tykající se 

nakládání  s odpady, v bodě 9 schválil doplněk č. 1 k provoznímu řádu A1, v bodě 10 zrušil již 

splněnou podmínku, v bodě 11 změnil rozsah sledovaných látek a četnost odběru vzorků 

podzemních vod a v bodě 12 aktualizoval odkazy na právní předpisy v oblasti integrované prevenci.

OZP MHMP umožnil účastníkovi řízení dopisem SZn.: S-MHMP-979805/2014/OZP-VIII-234/Zul 

ze dne 06.08.2014 podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s podklady pro rozhodnutí. 

Této možnosti účastník řízení nevyužil.

Pro přehlednost provedených změn integrovaného povolení OZP 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 OZP MHMP. Samostatně proti odůvodnění rozhodnutí se nelze odvolat.

RNDr. Štěpán  K y j o v s k ý

vedoucí oddělení integrovaného povolování 
a odpadového hospodářství
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Přílohy

1. Doplněk č. 1 provozního řádu A1 „Skládky odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice“

2. „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. 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, 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 životního prostředí, odd. ochrany ovzduší, Jungmannova 

35/29, 110 00  Praha 1

Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí, odd. integrované prevence a 

odpadového hospodářství, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

Česká inspekce životního prostředí, IČ: 41693205, oblastní inspektorát Praha, oddělení integrace, 

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, Kodaňská 1441/46, 

101 00 Praha 10

3/ Spis 

4/ Evidence rozhodnutí




