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MATERIÁL Č. 8.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č.  24/2018 DNE 28. 03. 2018 
 
 
INFORMACE K 10. změně IPPC TOS-MET slévárna a.s. 
 
Město Čelákovice obdrželo jako účastník řízení dle §27 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., 
Správní řád ve znění pozdějších předpisů, od Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK), 
odboru životního prostředí a zemědělství „Oznámení o zahájení řízení a rozeslání ohlášení 
změny integrovaného povolení k vyjádření“. Vyjádřit se město Čelákovice mohlo do 15 
dnů ode dne doručení ke KÚSK, což učinilo Vyjádřením města č. 8/2017, které bylo předem 
projednáno v RM č. 24/2017 a doručeno ve stanovené lhůtě. Toto Vyjádření je přílohou 
podkladu. 
Předmětem 10. změny IPPC byly především úpravy integrovaného povolení dle skutečnosti. 
Dále povolení k nakládání s nebezpečnými odpady a uvedení správného názvu odpadu kat. č. 
10 09 03 (pecní struska) v souvislosti se změnou vyhlášky č. 93/2016 Sb. Katalogu odpadů. 
Pro tento druh odpadu má provozovatel souhlas s upuštěním od třídění. 
Krajský úřad v souladu s §19a odst. 2 zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci došel 
k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby provedl 
změnu integrovaného povolení, proto oslovil účastníky řízení. 
Porovnávali jsme stávající znění integrovaného povolení dle rozhodnutí KÚSK ve znění  9. 
změny IPPC a v podstatě žadatel narovnával stávající stav po provedených změnách 
v legislativě a změnách v technologiích, které měl citovanou změnou v daném limitu splnit. 
V 10. změně IPPC tedy šlo o úpravy, které byly buď již splněny, nebo vypuštěny, nebo 
zrušeny v některé z předchozích změn IPPC, nebo došlo ke změně legislativy.  
V podstatě tedy bylo možné nechat lhůtu pro vyjádření účastníka řízení buď marně uplynout a 
akceptovat stanovisko KÚSK, že se nejedná o podstatnou změnu IPPC, nebo cokoli namítat a 
pokusit se pokračovat v řízení. Protože jsme si chtěli vytvořit prostor pro případná další 
jednání, namítli jsme, že jde dle našeho názoru o změny IPPC podstatné bez bližší 
specifikace. KÚSK  však po provedeném řízení rozhodl náš požadavek neakceptovat a 
provozovateli zařízení vyhověl v plném rozsahu.  
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Zastupitelstvo města  
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje vzít informaci na vědomí. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
nemá 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Výpis z usnesení č. 22/2017/6.3 ze dne 13. 12. 2017  
 
 
PŘÍLOHA 
 
Vyjádření města č. 8/2017 ze dne 20. 10. 2017 
Rozhodnutí KÚSK č.j.114115/2017/KUSK OŽP/Pav ze dne 6. 11. 2017 včetně  
oznámení právní moci rozhodnutí  
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města Čelákovic bere informaci k 10. změně IPPC TOS-MET 
slévárna a.s. na vědomí. 
 
 
 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………. 

Zuzana Mutínská 
vedoucí odboru životního prostředí 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka  
právník městského úřadu 
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