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V Praze dne: 27. července 2007 BIO CENTRUM spol. s r. o. 
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272 04  Kladno 4 

Číslo jednací: 109458/2007/KUSK                OŽP/Oh 

Sp. značka: SZ_109458/2007/KUSK /15   

Oprávněná 

úřední osoba: 

Ing. František Ohem 

 

Rozhodnutí 

 
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o žádosti o 

vydání integrovaného povolení podle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn. 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský 

úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst.1  a § 67 odst.1 písm.g 

zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona  o integrované 

prevenci, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění  (dále jen správní řád), vydává 

 

integrované povolení 

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci provozovateli 

BIO CENTRUM spol. s r. o., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04  Kladno 4, IČ 62958542 

                           k provozu zařízení  Dekontaminační plocha Slaný 

 

uvedené v příloze č.1 k zákonu č.76/2002 Sb., o integrované prevenci kategorie 5.1 – Zařízení 

na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními 

oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. 

Umístění zařízení: 

Kraj :Středočeský                    Obec : Slaný                     Katastrální území-č.: Slaný - 749362                                     

Parc. č.: 1157/3, 3263, 3267      

Situace umístění zařízení je uvedena v Příloze č.1  tohoto rozhodnutí. 

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.: 

Zařízení ke zneškodňování odpadů (dekontaminační plocha) je určeno k úpravě vybraných 
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druhů odpadů za použití biologické (biodegradační) technologie úpravy. Na dekontaminační 

ploše jsou upravovány odpady znečištěné ropnými uhlovodíky a dalšími biologicky 

odbouratelnými látkami. Dekontaminační plocha je umístěna na severovýchodním okraji 

města Slaný. Rozměry plochy jsou cca 80 x 50 m. Zařízení je tvořeno usazovací nádrží, kde 

probíhá vlastní dekontaminace, a další nádrž, do které jsou přečerpávány dešťové vody 

z prostoru dekontaminační plochy a přilehlé manipulační plochy.  

Vlastní metoda biodegradace je založena na schopnosti konkrétních kmenů aerobních 

mikroorganismů biochemicky štěpit nežádoucí organické sloučeniny a využívat je jako zdroj 

uhlíku a energie pro svůj metabolismus, které zároveň rozkládají na ekologicky neutrální 

látky. Na posuzované dekontaminační ploše se pro účely úpravy odpadů používají technologie 

vyvinuté společností DEKONTA, a.s.. Podstatou vysoké účinnosti uvedených 

biodegradačních technologií je komplexní přístup k samotnému biodegradačnímu procesu, 

kdy jsou respektovány specifické vlastnosti konkrétního odpadu. Proces dekontaminace 

zahrnuje vstupní analýzu odpadu (chemickou a mikrobiologickou), následnou optimalizaci 

typu a koncentrace aplikovaného biopreparátu, úpravu způsobu dodávání živin pro růst 

biomasy a průběžné sledování biodegradačního procesu a stavu dekontaminovaného odpadu . 

Na základě těchto analýz je pak rozhodováno o opakovaném dávkování minerálních hnojiv -

N,P, počtu reaplikací biopreparátu, nutnosti aerace, příp. vlhčení materiálu.  

Biodegradační proces je ukončen po dosažení potřebného stupně dekontaminace. Na základě 

výsledků posuzovacího procesu, tj.výsledků expertního posouzení technických možností a 

účinnosti biodegradační metody úpravy odpadů, výsledků provedených laboratorních zkoušek 

vzorků odpadu upraveného danou metodou a obecně platných zákonitostí lze konstatovat, že 

odpady upravené výše popsanou technologií v posuzovaném zařízení nemají žádnou 

z nebezpečných vlastností . S odpadem upraveným výše popsaným způsobem je následně 

nakládáno s ohledem na jeho skutečné vlastnosti a v souladu s platnou odpadovou legislativou 

ČR. Za vhodný způsob nakládání lze považovat ukládání odpadu na odpovídající typ skládky, 

technické využití pro různé rekultivační účely či případné využití k technickým účelů ve 

volném terénu. Projektovaná kapacita zařízení je  20 000 t zneškodňovaných odpadů za rok. 

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.  

Fermentační středisko: 

Fermentační středisko je zařízení, které slouží k přípravě bakteriálního preparátu a k sanaci 

kontaminovaných zemin, je umístěno na asfaltové ploše v těsné blízkosti dekontaminační 

plochy. Fermentační zařízení je tvořeno fermentorem o objemu 25 m3   a dvěma odsazovacími 

nádržemi, každá o objemu 20 m3.  Fermentor tvoří nádrž vyrobená z antikorozní oceli, 

osazená dvoustupňovým čerpadlem a vzduchovadlem . Zařízení je dále opatřeno ohřevem 

vody, skrápěním a mikrobublinkovým rozvodem pro účinnou distribuci vzdušného kyslíku.  

Zařízení není pevně spojeno se zemí. Voda s rozpuštěnými ropnými látkami je přečerpávána 
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do biofermentoru, kam jsou přidávána průmyslová hnojiva spolu s inokulem, které je předem 

připraveno v laboratorních podmínkách. Za specifických podmínek (teplota, aerace) dochází 

v první fázi k nárůstu bakteriálních kmenů pod selekčním tlakem přítomných polutantů, které 

jsou pro přítomné bakterie dominantním zdrojem uhlíku a energie. V další fázi jsou pak tyto 

bakteriální kmeny stimulovány k dalšímu namnožování dotací neselektivního zdroje 

organického uhlíku a energie.  Výsledkem procesu je voda obsahující vysoký počet 

bakteriálních kmenů schopných dále štěpit ropné uhlovodíky. Tato voda je po ukončení 

biodegradace využívána jako biopreparát pro aplikaci na kontaminovaný materiál umístěný na 

dekontaminační ploše. 

Retenční jímka: 

Retenční jímka slouží k akumulaci průsakových vod z prostoru dekontaminační plochy a vod 

z přilehlých komunikací. Voda akumulovaná v jímce je zpětně aplikována na materiály 

uložené na ploše. Srážková voda z prostoru dekontaminační plochy stéká ve směru spádu dna 

plochy směrem k dělící betonové stěně, kde se hromadí v místech, kde není uložen materiál a 

odtud je přečerpávána přenosným kalovým čerpadlem do retenční jímky.Využitelný objem 

jímky je 2 400 m3, hloubka jímky je 2,4 m. 

V areálu provozovny se nacházejí další následující provozní objekty: 

Příjezdová a obslužní komunikace, která zajišťuje přístup k vlastní dekontaminační ploše a 

pohyb po areálu zařízení. 

Technický objekt v areálu dekontaminační plochy je využíván pro umístění pracovních 

mechanizmů používaných v rámci provozu dekontaminační plochy. 

Oplocení skládky, které je provedeno drátěným pozinkovaným pletivem o výšce 2 m po 

obvodu celého areálu. 

 

c) Přímo spojené činnosti 

Příjem a evidence odpadů 

Před navezením odpadů na dekontaminační plochu předá zákazník provozovateli zařízení 

výsledky chemických analýz odpadů, které zde budou uloženy, nebo umožní odběr vzorků 

v místě vzniku odpadu. Dále je zákazníkem vypracován a před přijetím odpadů na plochu 

předán tzv. základní popis odpadu s uvedením druhu odpadu. Odpad je před uložením na 

plochu externě vážen a následně umístěn na ploše.   

Umístění materiálu na dekontaminační plochu 

Odpady určené k biologické úpravě jsou naváženy na určená místa tak, aby nedocházelo 

k jejich mísení a byla zřejmá jejich identifikace. Kapalné odpady jsou přečerpávány do 

odsazovacích nádrží. Kontaminovaný materiál je při návozu upravován podle potřeby 

zemními mechanismy a ukládán tak, aby bylo možno provádět bezproblémovou kultivaci 

celého objemu odpadu.   
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Úprava kontaminovaných materiálů 

Materiály umístěné na dekontaminační ploše jsou dle potřeby upravovány a provzdušňovány 

tak, aby byl zajištěn dostatečný přísun kyslíku. Provádí se pomocí čelních nakladačů a 

zemních strojů. Homogenizace zemin se neprovádí v případě použití technologie 

DEKONTAM VOC, provzdušňování zeminy je zajištěno vybudovaným ventingovým 

systémem. 

Příprava kontaminované zeminy 

Minerální látky jsou aplikovány ve formě průmyslových NP, příp. NPK hnojiv a to buď 

posypem a nebo postřikem v závislosti na typu hnojiva. Dávkování je určeno na základě 

výsledků vstupních a průběžných analýz kontaminovaných zemin. 

Aplikace bakteriálního preparátu 

Laboratorně předem připravený biopreparát je aplikován na upravovaný odpad postřikem.  

Vlhčení zeminy 

V zemině je nutno udržovat optimální vlhkost cca 30%. K vlhčení se využívá dešťová a 

průsaková voda, která je jímána do retenční jímky a je opětovně rozlévána na uložené 

materiály. 

Monitoring biodegradačního procesu 

Během biodegradačního procesu jsou pravidelně odebírány vzorky odpadu na provedení 

chemických a mikrobiologických analýz, kterými je sledován vlastní průběh procesu a změny 

obsahu odbourávaných látek. 

Závěrečné chemické analýzy 

Závěrečné chemické analýzy jsou prováděny v nezávislých akreditovaných laboratořích. 

Z jedné navážky se průměrně odebírá 10-15 vzorků. Po skončení sanačních prací se 

koncentrace naaplikovaných mikroorganizmů samovolně sníží na přirozené pozadí. 

Odvoz dekontaminovaného materiálu 

Biodegradační proces je považován za ukončený po dosažení potřebného stupně 

dekontaminace. S upravenými odpady je nakládáno dle Provozního řádu - viz příloha č. 1. 

 

Krajský  úřad    s t a n o v u j e provozovateli   

BIO CENTRUM spol. s r. o., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04  Kladno 4, IČ 62958542 

                                   

závazné podmínky provozu 

 

zařízení : Dekontaminační plocha Slaný, dále  postupy a opatření zabezpečující plnění 

těchto podmínek podle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, § 15 odst. 2 a 3 zákona  o 

integrované prevenci: 
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A. Emise 

A.1.  Ovzduší  

A.1.1 Dekontaminační plocha je střední zdroj znečišťování ovzduší, pro který platí emisní 

limity VOC 50 mg.m-3, při vztažných podmínkách C (koncentrace příslušné látky v odpadním 

plynu za obvyklých provozních podmínek). Vzhledem k neexistenci metodiky pro stanovení 

VOC v zařízeních bez výduchů se od měření emisi produkovaných předmětným zařízením 

upouští. 

A.1.2 Provozovatel dekontaminační plochy jako středního zdroje znečišťování ovzduší je 

povinen provést stanovení koncentrace pachových látek na hranici areálu dekontaminační 

plochy ve směru k nejbližší obytné zóně.                                          Termín: do 1. srpna 2009 

A.2. Voda - Vzhledem ke skutečnosti, že ze zařízení nedochází k vypouštění emisních 

látek, emisní limity nejsou navrženy.                                        

A.3.  Hluk 

Veškerý provoz na dekontaminační ploše bude prováděn tak, aby nebyly přesaženy nejvyšší 

přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku dosažené na hranici areálu  ve směru 

k nejbližší obytné zástavbě při běžném provozu všech užívaných zařízení:  

 40 dB (A) v noční době (22:00 až 6:00) 

 50 dB (A) v denní době (6:00 až 22:00) 

A.4.      Vibrace a jiné formy neionizujícího záření 

  Emisní limity nebyly stanoveny, zařízení není zdrojem vibrace a neionizujícího záření. 

 

B.         Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožení 

             zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

Provozovatel předloží povolovacímu orgánu 6  měsíců před plánovaným ukončení provozu  

,,plán postupu ukončení provozu´´ podléhající schválení dotčenými orgány. 

 

C.         Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životní prostředí při nakládání  

             s odpady 

C.1 Provozovatel bude zařízení provozovat v souladu se schváleným Provozním řádem 

zařízení k úpravě odpadů a k odstranění přijímat pouze odpady uvedené v tomto Provozním 

řádu a o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení provozovatel vystaví písemné potvrzení. 

Součástí každé dodávky odpadů je základní popis odpadů, předávaný do zařízení původcem 

spolu s odpadem. V případě opakovaných dodávek lze tento doklad nahradit čestným 

prohlášením 

C.2  Pokud i po vstupní kontrole provozovatel přijme do zařízení odpad, který nelze v zařízení 

zpracovávat, musí být vytříděn a shromažďován ve vhodném shromažďovacím prostředku 
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tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do okolního prostředí do doby převzetí oprávněnou 

osobou. 

C.3 Jednotlivé vsázky kontaminovaných odpadů oddělí provozovatel zařízení  tak, aby 

nemohlo dojít k jejich vzájemnému míšení a řádně označit základními identifikačními údaji. 

K míšení jednotlivých dodávek může docházet pouze za současného splnění této podmínky:- 

dodávky budou stejného katalogového čísla odpadu, vyjma odpadů, k jejichž míšení  byl 

vydán souhlas krajského úřadu a  jsou kontaminovány stejnými polutanty. 

C.4  Provozní řády podle příloh č. 1 a2 tohoto rozhodnutí bude provozovatel průběžně 

aktualizovat a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předloží Krajskému úřadu k odsouhlasení. 

C.5 Provozovatel bude nakládat s následujícími nebezpečnými odpady, které přijímá k úpravě 

v povolovaném zařízení:  

Katalogové číslo - název  

01 05 05 - Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky 

05 01 03 - Kaly ze dna nádrží na ropné látky 

   05 01 05 - Uniklé (rozlité) ropné látky  

05 01 06 - Ropné kaly z údržby zařízení 

05 01 09 - Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky 

13 05 01 - Pevný podíl lapáků písku a odlučovače oleje 

13 05 02 - Kaly z odlučovačů oleje 

13 05 03 - Kaly z lapáků nečistot 

13 05 07 - Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 

   17 01 06 - Směsi   nebo  oddělené  frakce  betonu, cihel,  tašek  a  keramických   výrobků 

                    obsahujících nebezpečné látky 

17 05 03 - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky  

17 05 05 - Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky  

17 05 07 - Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky; 

17 09 03 - Jiné  stavební  a  demoliční  odpady ( včetně  směsných  stavebních  a  demoličních 

                 odpadů) obsahující  nebezpečné látky  

19 08 11 - Kaly  z biologického  čištění  průmyslových  odpadních vod obsahující nebezpečné 

                 látky 

19 08 12 - Kaly  z  biologického  čištění  průmyslových  odpadních  vod neuvedené pod  č. 19   

                  08 11 

19 08 13 - Kaly  z jiných  způsobů  čištění  průmyslových  odpadních  vod  obsahující             

                  nebezpečné látky 

19 13 01 - Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky 

19 13 03 - Kaly ze sanace zemin obsahující nebezpečné látky 
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C.6 Odpady přijímané do zařízení musí vždy splňovat následující vstupní limity:  

Obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL, C10-C40) v průměru maximálně však do 

50.000 mg/kg sušiny (obsah sušiny minimálně 25 %). Podle reálného nebezpečí výskytu 

dalších kontaminujících látek se chemické analýzy doplňují o další předpokládané ukazatele.  

C.7 U dekontaminového odpadu na základě výsledků výstupních analýz obsahu nepolárních 

extrahovatelných látek (NEL) v sušině a výsledků rozborů vodného výluhu provede 

provozovatel  hodnocení pro jeho další využití nebo odstranění provozovatelem (popřípadě 

předán do vlastnictví oprávněné osobě, která zajistí jeho využití nebo odstranění). Způsoby 

nakládání s dekontaminovaným odpadem a limitní hodnoty podmiňující další nakládání 

s dekontaminovaným odpadem jsou uvedeny v provozním řádu zařízení. 

C.8 Provozovatel má pro zařízení ve funkci odpadového hospodáře s požadovanou 

kvalifikací a praxí. Provozovatel oznámí Krajskému úřadu osobu odpadového hospodáře, 

vždy, když dojde k jeho ustanovení, nebo změně a to do 3 dnů od jeho ustanovení, ohlášení 

Krajskému úřadu písemným podáním. 

C.9 Vlastní produkce nebezpečných odpadů nastane pouze v případě, kdy nedojde 

k přepokládané dekontaminaci a přetrvávají nebezpečné vlastnosti i po dekontaminační 

proceduře. Odpad provozovatel znovu zařadí na začátek procesu dekontaminace dle podmínek  

provozního řádu zařízení. 

C.10 Provozovatel podá písemné hlášení  Krajskému úřadu o nepřijetí odpadu do 5 dnů od 

jeho nepřijetí. 

C.11 Vlhkost dekontaminovaných odpadů bude provozovatel v celém jejich profilu udržovat 

na 30 % v půdním vzduchu pomocí zpětného rozlivu průsakových vod nebo rozlivem 

technologické vody.  

C.12 Dekontaminační technologie musí být vždy v souladu s druhem odpadů, které jsou na 

daném místě dekontaminovány a souhlasit se schválenou technologií. Sekce aplikace 

jednotlivých technologií musí být přesně vymezeny a řádně označeny.Výška vrstvy 

nepřekročí hranici  schválenou technologií. 

C.13 Dokumenty dokladující kvalitu přijímaných odpadů do zařízení k využívání a 

odstraňování odpadů budou archivovány minimálně 5 let. 

C.14  Provozovatel požádá příslušné dotčené orgány o rekolaudaci zařízení na schvalované 

množství 20 000 tun odpadu do 30.10.2007. 

 

D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, 

zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny: 

D.1  Provozovatel bude provozovat  povolované zařízení v souladu Provozním řádem zdroje 

znečišťování ovzduší - Dekontaminační plocha Slaný  z 1.12.2006. 
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D.2  Provozovatel zabezpečí řádným oplocením celý areál zařízení tak, aby byl zamezen 

volný přístup neoprávněných osob. 

D.3  Provozovatel zabezpečí veškeré manipulační plochy, kde se nakládá s látkami závadnými 

péčí tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do okolního prostředí. 

D.4  Provozovatel umístí v zařízení prostředky pro likvidaci případných úniků závadných 

látek. Použité sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí. 

D.5  Provozovatel povede záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se 

závadnými látkami, a tyto záznamy uchovávat po dobu alespoň 5 let. 

D.6 Provozovatel bude realizovat průběžně opatření vedoucí ke snížení prašnosti rozlíváním 

průsakových vod zpět na dekontaminační plochu. O provedených opatřeních bude provádět 

záznam do provozního deníku zařízení. 

D.7 Před odtěžením a odvozem materiálu z dekontaminační plochy po ukončení procesu 

dekontaminace  vždy  vypracuje provozovatel průvodní zprávu, popisující průběh sanačních 

prací daného druhu dekontaminovaného materiálu s obdobnými vlastnostmi s uvedením 

počátečního a konečného  stavu obsahu kontaminantů v dekontaminovaném materiálu. Dále 

s uvedením množství materiálu, časového technologického postupu dekontaminace a 

vyhodnocení účinnosti procesu pro jednotlivé sledované látky v rozsahu dle parametrů dle 

přejímky odpadu do zařízení. Tato průvodní zpráva bude přiložena k provoznímu deníku a 

zprávy budou mimo jiné i součástí souhrnné zprávy o provozu zařízení za předchozí 

kalendářní rok. Zprávy bude provozovatel archivovat nejméně 5 let zpětně od jejich 

vypracování.  

D.8   Vzorky pro potřebu sledování dekontaminačního procesu bude provozovatel odebírat  a 

to pomocí odběrného zařízení (vzorkovnice), protokoly o analýzách budou archivovány po 

dobu nejméně pěti let. 

D.9 Provozovatel bude navážet odpady do prostoru dekontaminační plochy tak, aby pata 

svahu těchto odpadů byla nejméně 0,5 m od hrany dekontaminační plochy, tj. aby 

nedocházelo  k uložení mimo zabezpečenou plochu. Průsakové vody budou z prostoru 

dekontaminace bezpečně odváděny do jímky vod. 

D.10 Provozovatel bude s materiálem určeným k dekontaminaci manipulovat pouze na 

plochách zajištěných nepropustnou izolací a to tak, aby mohly být průsakové vody bezpečně 

přečerpány do sousední nepropustné jímky. 

D.11 Provozovatel bude jímat  průsakové vody zařízení vznikající z dekontaminovaného 

materiálu do nepropustného bezodtokého systému. 

D.12 Provozovatel bude využívat odpadní vody z prostoru dekontaminace zachycené 

v jímce ke zpětnému rozlivu  na těleso dekontaminovaného materiálu pro zajištění vlhkosti a 

umístěné na zabezpečených plochách. 

D.13 Provozovatel bude průběžně sledovat naplněnost jímky odpadních průsakových vod a 
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v případě naplnění její provozní kapacity zajistí jejich nezávadnou likvidaci  

D.14 Provozovatel bude průsakové vody využívat rozléváním na povrch 

dekontaminovaného materiálu či používat ve fermentačním středisku k výrobě bakteriálního 

preparátu, přebytky pak předáním oprávněné osobě k likvidaci dle smluvního vztahu.  

D.15 Pokud rozbor těchto odpadních vod pro vyvážení na zařízení, které je schopno 

odbourat znečišťující látky, ukáže přítomnost  látek zvláště nebezpečných vodám, je 

provozovatel povinen zajistit odvoz odpadních vod k likvidaci v zařízení schopné tyto vody 

čistit, např. ČOV.  

D.16 Veškeré odběry vzorků, měření a jejich vyhodnocení provede od provozovatele , 

smluvně zajištěnou, odborně způsobilou osobou a oprávněnou laboratoří. Každý takový 

výjimečný případ zaznamená provozovatel v provozním deníku skládky.  

D.17 Provozovatel bude provádět kontrolu technického stavu zajištěného 

dekontaminačního prostoru v zařízení (tj.veškerých bezodtokových jímek, zabezpečených 

ploch a prostorů a havarijních technických systémů) v četnosti jednou za 6 měsíců tak, aby 

bylo možné dokladovat průběh kontrol a doklady archivovat po dobu 5-ti let po jejich 

vystavení.  

D.18 Těsnící systém a drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části 

musí být chráněny proti poškození provozem.  

D.19     Veškeré manipulační plochy a zařízení, kde  je nakládáno s látkami závadným vodám 

budou provozovatelem zabezpečeny a provozovány tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do 

vod povrchových , podzemních nebo do geologického či půdního prostředí. 

D.20 V zařízení budou k dispozici technické prostředky pro likvidaci případných úkapů 

látek závadných vodám. Použité sanační materiály budou do doby odstranění uskladněný tak, 

aby bylo zabráněno ohrožení kvality povrchových a pozemních vod  nebo geologického 

prostředí, protože se jedná o nebezpečný odpad. 

D.21 Provozovatel zajistí posouzení vodotěsnosti jímky průsakových vod dle ČSN 736505  

smluvně zajištěnou oprávněnou specializovanou firmou. V dokladech budou doloženy 

nejméně dva po sobě jdoucí následné posudky. První posouzení zajistí provozovatel 

nejpozději v termínu do 31.12.2007 a následně pak vždy 1 x za 5 let. 

D.22  V případě výjezdu techniky dopravců odpadu se zařízení provozovatel zajistí  

odpovídající technickou vybavenost zajištění možnosti očisty provozovateli těchto  vozidel, 

včetně zajištění plochy pro tuto očistu a likvidace odpadů z ní. 

 

E.       Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

 

E.1 Hladinu vody v retenční jímce udržovat na takové úrovni, aby nemohlo dojít k přeplnění a 

následnému úniku vod do okolního prostředí. 
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E.2 Pravidelně provádět školení zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady a ochrany 

životního prostředí. O provedených školeních zaměstnanců vést evidenci v provozním deníku. 

E.3  Provozovatel bude postupovat dle Havarijního plánu zpracovaného  dle  vyhlášky č. 

450/2005 Sb. pro případ úniku závadných látek z 1.12.2006, který je přílohou č. 3 tohoto 

rozhodnutí . 

 

F . Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně 

specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o 

monitorování. 

F.1 Během provozování zařízení probíhá sledování podle programu kontroly a monitorování.  

F.2 Jakost a množství vod z prostoru pod těsnící vrstvou dekontaminační plochy: 

Provozovatel bude provádět pravidelnou vizuální kontrolou v bezodtokých monitorovacích 

jímkách jednou měsíčně. V případě zjištění přítomnosti vod v jímkách provede oprávněná 

osoba odběr bodového vzorku a následně provede akreditovaná laboratoř rozbor získaného 

vzorku. 

Parametry a četnost měření průsakových vod : 

Parametr Četnost měření během provozu 

pH,  CHSKCr, BSK5, C10-C40, Ncelk, Pcelk, K, 

NH4
+, SO4

2-, NEL 
Vždy v případě výskytu vody v jímce 

 

F.3 Jakost a množství průsakových vod v retenční jímce : 

Monitoring průsakové vody bude realizován odběrem směsného vzorku v retenční jímce. 

Množství vyčerpané vody z prostoru dekontaminační plochy do retenční jímky, množství 

recirkulované průsakové vody zpět na dekontaminační plochu a množství vody přečerpané ke 

zpracování ve fermentačním středisku (výpočtem dle výkonu čerpadel a doby čerpání ). 

Parametr Četnost měření během provozu 

výška hladiny průsakové vody v jímce Jednou týdně 

množství předaných průsakových vod [m3] při předání oprávněné osobě 

pH,  CHSKCr, BSK5, C10-C40, Ncelk, Pcelk, K,  

NH4
+, SO4

2-, NEL 
1 x ročně  

 Podmínky a způsob odběru vzorků průsakové vody -  budou odebírány oprávněnou osobou. 
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F.4 Další monitoring 

Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem, případně smluvně 

zajištěnou firmou a jeho výsledky budou zapsány do provozního deníku zařízení:  

a) Průběžně sledované ukazatele: 

- množství recirkulované průsakové vody na dekontaminační plochu (výpočtem 

dle výkonu čerpadla a doby čerpání ); 

- množství průsakové vody předané na fermentační středisko; 

- množství průsakové vody předané oprávněné osobě; 

- monitoring biodegradačního procesu (dle provozního řádu zařízení); 

- funkčnost technického vybavení dekontaminační plochy – vizuálně. 

b) Ukazatele sledované jednou měsíčně 

- kontrola množství a jakosti vody v retenční jímce - vizuálně 

c) Ukazatele sledované čtvrtletně 

- kontrola kvality těsnění dna a stěn retenční nádrže - vizuálně 

d) Ročně sledované ukazatele: 

- množství zpracovávaných odpadů  

Provedená měření bude provozovatel zaznamenávat do provozního deníku, s výjimkou 

monitoringu zajišťovaného externími dodavateli, jejichž výsledky budou uloženy v 

provozovně zařízení k případné kontrole. Zaznamenány budou časové údaje o provedených 

pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření a také mimořádné okolnosti, které 

nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího 

pozorování nebo měření. Pokud bude na základě získaných výsledků monitoringu potřeba 

upravit jeho rozsah a četnost, bude tak učiněno po oznámení a odsouhlasení změny krajským 

úřadem. 

H.   Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí  a 

ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

H.1.  Provozovatel zajistí po ukončení provozu dekontaminační plochy její asanaci. 

H.2  Technická opatření, která budou následovat po ukončení dekontaminace na ploše:  

- odstranění a likvidace zbytků dekontaminovaného odpadu a vody z jímek                     

v souladu s platnou legislativou,  

- asanace technologických částí zařízení dle schválené dokumentace. 

H.3  Krajskému úřadu bude dokladována  zpráva obsahující postup plnění bodů 1, 2 a 3 
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a doklady o likvidaci, popř. využití všech surovin, materiálů, odpadů a částí zařízení 

v souladu s platnou legislativou do 3 měsíců od celkového ukončení  všech 

likvidačních prací. 

 

CH.  Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: 

 a) schvaluje a povoluje vydání provozních řádů: 

Provozní řád zařízení k úpravě odpadů z 1.12.2006 v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, vč. 3 příloh z 1.12.2006 v  příloze č. 2 tohoto 

rozhodnutí. 

b) schvaluje  plán havarijních opatření: 

Havarijní plán, vypracovaný dle § 39 odst. 2 písm.a) zákona č.254/2001 Sb., o vodách  

v příloze č. 3 tohoto rozhodnutí. 

 

I.  Krajský úřad souladu s § 44 zákona o integrované prevenci zrušuje pravomocná 

rozhodnutí, nebo jejich části stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují 

integrovaným povolením v následujícím rozsahu : 

• Rozhodnutí Okresního úřadu Kladno ve věci provozování zařízení na úpravu 

nebezpečných odpadů a  vydání provozního řádu vydané pod č.j. ŽP 5654/99-Od-

249.3-Lu ze dne 7. 3. 2001 

• Rozhodnutí Okresního úřadu Kladno ve věci provozování zařízení na úpravu 

nebezpečných odpadů a  vydání provozního řádu vydané pod č.j. ŽP 4421/2001-Od-

249.3-Lu ze dne 29.12. 1999; 

• Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje – souhlas k provozování a 

provoznímu řádu zařízení k odstraňování a využívání odpadů – vydané pod č.j. 

9413od-22328/03/OŽP-Kou ze dne 25.3.2004; 

• Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, o vydání povolení k Souboru 

technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu 

stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků 

havarijních stavů s podmínkami ochrany ovzduší – vydané pod č.j. 3014/04-OD-

62721/03/OŽP-Mh ze dne 24.2.2004; 

• Část Rozhodnutí o vydání povolení k uvedení do trvalého provozu, které vydal 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství pod č.j. 15536/04-OD-

138325/04/OŽP-Mh-2, ze dne 8.12.2004. Vypouští se část od formulace:“ Povolen do 

trvalého provozu se vydává za těchto závazných podmínek“ a následné odstavce 1 a 2 

až po odůvodnění. Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a 

správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 

odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny. 
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Odůvodnění 

 

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel 9. 8. 2006 od zpracovatele DEKONTA, a.s.  

Praha žádost pro společnost BIO CENTRUM spol. s r.o., IČ 62958542 se sídlem 

Vašíčkova 3801, 272 04  Kladno 4 o vydání integrovaného povolení k provozování zařízení 

Dekontaminační plochy Slaný. Protože žádost neobsahovala předepsané náležitosti dle 

vyhlášky č.554/2002 Sb., správní orgán dopisem č.j. 113600/2006/KUSK ze dne 18. srpna 

2006 řízení přerušil.  

Zpracovatel žádost dne 11.12.2006 doplnil. Krajský úřad zaslal dne 19.12.2006 žádost 

k vyjádření účastníkům řízení, dotčeným správním úřadům Současně zajistil zveřejnění 

stručného shrnutí na své úřední desce, úřední desce obce Slaný a na portálu veřejné zprávy 

prostřednictvím portálu MŽP. Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě Krajský úřad neobdržel 

všechny připomínky zaslal dopisem 24350/2007/KUSK žádost o vyjádření odborně způsobilé 

osobě CENIA s tím, že případné připomínky budou projednány na ústním jednání.  

Krajskému úřadu byly doručeny vyjádření a stanoviska : 

- Středočeský Kraj pod č.j. 13777/2007/KUSK ze dne 24.1. 2007; 

- KHS Středočeského kraje zn. 108-213/2007/KI,KI ze dne 15. 1. 2007;  

- Městský úřad Slaný č.j.: ŽP48/2007/Vod-2311-Sv, Od-249-Ka ze dne15. 1. 2007; 

- Povodí Labe s.p. Hradec Králové zn. PVZ/06/661/Ha/0 ze dne10.1.2007; 

- Povodí Vltavy s.p. Praha 5 zn. 2007/10336/242 ze dne 22. 2. 2007 

- ČIŽP OI Praha č.j. 41/ŘI/0700563.01/07/PVB ze dne 26. 2. 2007; 

Ve lhůtě do 30 dní ode dne zveřejnění žádosti se nepřihlásil žádný další účastník řízení podle 

§ 7 odst.1 zákona o integrované prevenci a nebylo doručeno žádné vyjádření veřejnosti podle 

§ 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci. Dne 12.6 2007 svolal  Krajský úřad ústní jednání, 

které se uskutečnilo dne 21.6.2007 a byly dořešeny některé nejasné záležitosti. Zpracovatel 

doplnil přepracované a doplněné provozních řády a havarijní plán. Současně bylo dohodnuto , 

že provozovatel uzavře smlouvu o likvidaci přebytků odpadních vod z jímek kdyby došlo 

k jejich vyvážení na ČOV. 

Krajský úřad většinu připomínek zapracoval do rozhodnutí s tím, že podmínky uváděné přímo 

v příslušných zákonech nebyly zahrnuty do integrovaného povolení, z důvodu, že 

provozovatel je povinen dodržovat obecně platné zákony nezávisle na tomto rozhodnutí. 

Krajský úřad podle §13 odst. 5 zákona o integrované prevenci rozhodl o připomínkách a 

požadavcích jednotlivých účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a vyjádření 

odborně způsobilé osoby tak, že zákonné podmínky všech účastníků řízení byly akceptovány 

v následném rozsahu. 

Vypořádání s připomínkami a požadavky jednotlivých účastníků řízení, dotčených orgánů 
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státní správy, odborně způsobilé osoby provedl Krajský úřad podle §13 odst. 5 zákona o 

integrované prevenci takto: 

Středočeský kraj – zaslal písemné vyjádření č.j.: 13777/2007/KUSK ze dne 24.1. 2007. Ve 

smyslu §9 zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci. Středočeský kraj neshledal důvody 

pro neudělení integrovaného povolení pro společnost BIO CENTRUM spol. s r. o., - zařízení 

pro úpravu odpadů - dekontaminační plocha Slaný. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – zaslala písemné vyjádření pod zn.: 108-

213/2007/KI,KI ze dne: 15. 1. 2007. S návrhem na vydání integrovaného povolení  souhlasí.  

Městský úřad Slaný – zaslal písemné vyjádření č.j. ŽP čj.: ŽP48/2007/Vod-2311-Sv, Od-

249-Ka ze dne dne15. 1. 2007. K žádosti o vydání integrovaného povolení nemá 

námitky.Vyžaduje doplnit provozní řády o správné telefonní spojení. 

Povodí Vltavy, s. p. – zaslal písemné vyjádření pod zn. 2007/10336/242 ze dne: 22. 2. 2007. 

Neshledal žádné závady bránící vydání integrovaného povolení a upozornil, že provoz 

zařízení se bude řídit schváleným provozním řádem včetně příslušného monitoringu a 

výsledky monitoringu budou u provozovatele zařízení k dispozici. 

ČIŽP, OI Praha – zaslala písemné vyjádření č.j. 41/ŘI/0700563.01/07/PVB ze dne 26. 2. 

2007. K žádosti zaujala ČIŽP Praha komplexní stanovisko.  

Oddělení odpadového hospodářství: k předložené žádosti má  z hlediska zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech, v platném znění, následující připomínky: 

a) ačkoliv je v žádosti uvedena zmínka o základním popisu odpadu, není již tento doklad 

uveden v PŘ jako jeden z dokladů, který je nutné v rámci provozu zařízení vést- bylo 

doplněno. 

b) v žádosti (např. str. 23) je uváděn dokument s názvem ,,osvědčení o nebezpečných 

vlastnostech´´, avšak podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, je nutno 

uvádět ,,osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností“, jelikož již z tohoto názvu vyplývá, 

že hodnocený odpad nemá nebezpečnou vlastnost – legislativní připomínka. 

c) v celé žádosti, ani v provozním řádu není stanoveno, jaká je alespoň přibližná četnost 

provádění stanoveného monitoringu provozu zařízení, stanovení četnosti jednotlivých částí 

monitoringu (např. pravidelná kontrola množství vody v retenční jímce, kontrolní analýzy 

odpadů v průběhu celého procesu – viz kap. 5 provozního řádu) přímo do provozního řádu je 

důležité z hlediska efektivnějšího způsobu kontroly zařízení nejen ze strany orgánů státní 

správy, ale i pro samotného provozovatele zařízení. 

Oddělení ochrany vod: k předložené žádosti nemá z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách podstatných připomínek. Požaduje, aby provozní řád (kap. 5) a havarijní plán (kap. 

5.1) byly doplněny o četnost prováděných kontrol. Dále požaduje, aby součástí provozního 

řádu byl i protokol o seznámení obsluhy zařízení s provozním řádem. Telefonní číslo na 

nepřetržitou 24 hodinovou havarijní pohotovost ČIŽP OI Praha je: 731 405 313. 
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Oddělení ochrany přírody: z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

v platném znění nemá k předložené dokumentaci připomínky.  

CENIA, úsek pro agenturní činnost –  seznámila na ústním projednání přítomné  

s vyjádřením, které vydala pod č.j.: 4906/CEN/07 ze dne 17. 5. 2007. CENIA ve svém 

vyjádřen uvedla, že doporučuje vydat IP za dále navržených závazných podmínek provozu 

zařízení:  provozovatel vysvětlí rozpor mezi kapacitou zařízení uváděno v žádosti a kapacitou 

uváděnu v kolaudačním rozhodnutí. Platí kapacita 20 000 tun odpadu.  

Souhrnné hodnocení BAT 

Použití nízkoodpadové technologie 

Zařízení slouží k odstraňování odpadů jiných původců.  Provozem zařízení vzniká minimální 

množství následujících odpadů: odpad z provozní budovy, včetně jeho N složek a odpady 

z provozu mechanizace. Zařízení je provozováno s cílem minimalizace vzniku odpadů. 

Hledisko je plněno. 

Použití látek méně nebezpečných 

Mezi nebezpečné látky, které se v zařízení používají, lze zařadit látky závadné pro vody, a to 

motorovou naftu pro provoz mechanizace a motorové, převodové a hydraulické oleje k témuž 

účelu. V současné době nelze tyto látky nahradit. Manipulace s těmito prostředky v zařízení 

je řešena dodavatelsky. 

Hledisko nelze použít. 

Podpora zhodnocování a recyklace látek 

V zařízení jsou v rámci technologie používány biopreparáty a hnojiva, optimální dávkování 

zajišťuje obsluha zařízení dle množství polutantů v odpadu. Vznikající průsaková voda je 

recirkulována zpět na odpad nebo je využívána k přípravě biopreparátu ve fermentačním 

středisku. V případě nadbytečného množství průsakových vod jsou tyto předány na jiná 

zařízení, která nemají k dispozici fermentační středisko. 

Hledisko je plněno 

Srovnatelné procesy 

Provoz zařízení je v souladu s běžně používanými technikami v  zařízeních tohoto typu v ČR 

i zahraničí.  

Hledisko je plněno  
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Technický pokrok 

Zařízení svým provozem a technickým zabezpečením splňuje nejnovější požadavky dané 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy a normami.  

Hledisko je plněno 

Charakter, účinky a množství emisí 

Dekontaminační plocha je potenciálním zdrojem emisí do ovzduší, vody i geologického 

prostředí. Proto musí být organizací provozu a technickým zabezpečením tato rizika 

omezována. 

a) Emise do ovzduší 

Zařízení je potenciálním zdrojem emisí do ovzduší. K nejzávažnějším patří emise pachových 

látek a tuhých znečišťujících látek (TZL). 

1) Pachové látky 

Omezení emisí pachových látek se dosahuje zejména dodržováním technologického postupu 

dekontaminace.  

Hledisko je plněno 

2) Tuhé znečišťující látky  

Zejména v suchých obdobích a při silném větru hrozí zvýšené emise TZL z dekontaminační 

plochy. Omezení a vyloučení těchto negativních vlivů je docilováno rozléváním průsakové 

vody na povrch dekontaminovaných  odpadů a jejich udržování při optimální vlhkosti. 

Hledisko je plněno 

b) Dekontaminační plocha jako možný zdroj znečištění vody, půdy a geologického prostředí 

Z důvodu předcházení možného znečištění okolního prostředí je plocha, na níž je prováděna 

samotná dekontaminace vodohospodářsky zabezpečená. Jedná se o bezodtokou jímku o 

velikosti 80 x 50 m. Dno a stěny jímky jsou od okolního prostředí izolovány několika 

těsnícími a vyrovnávacími vrstvami. Základní konstrukci nádrže tvoří betonové silniční 

panely, které jsou uloženy v pískovém loži nad první izolační vrstvou . Horní vrstvu dna tvoří 

asfaltoživičná plocha. Na stěnách nádrže je na panelech položena krycí vrstva betonové 

mazaniny, tloušťky 100 mm s drátěnou rohoží, na této podložce je pak čedičová dlažba 200 x 

200 mm uložená do vodotěsné maltoviny včetně zalití spár vodotěsnou zálivkou. Pro 

dotěsnění je použita folie NETEX F701 s krycí vrstvou 70 mm stříkaného betonu opatřeného 

dotěsňujícím protichemickým nátěrem CEVOS. Průsaková voda z dekontaminační plochy je 

přečerpávána do retenční jímky.  
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Hledisko je plněno 

c) Emise hluku, vibrací a neionizujícího záření 

Hluk z provozu zařízení je omezen provozní dobou zařízení, množstvím mechanizačních 

prostředků a počtem provozních hodin mechanizace. Tento zdroj hluku není v současné době 

možné nahradit jinou technologií. 

Hledisko nelze zohlednit 

Vibrace a neionizující záření – nerelevantní. 

Datum uvedení zařízení do provozu 

Dekontaminační plocha: XII. 1999, fermentační středisko: Rok 2000.  

Doba potřebná k zavedení BAT 

Nejlepší dostupné techniky jsou zavedeny. 

Hledisko je plněno 

Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická 

účinnost 

Nejedná se o výrobní zařízení. Spotřeba surovin v zařízení je zanedbatelná. Průsakové vody 

z dekontaminační plochy jsou recirkulovány zpět na dekontaminační plochu, čímž nedochází 

ke spotřebě vody z externích zdrojů. Rovněž k výrobě biopreparátu ve fermentačním středisku 

jsou využívány vody z retenční jímky průsakových vod. 

Hledisko nelze posoudit 

Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik 

s nimi spojených na minimum 

Emise TZL a prachu jsou omezovány zpětným rozlivem  průsakových vod, udržováním 

předepsané vlhkosti v sanovaném materiálu, vhodným dávkováním biopreparátu 

a minerálního hnojiva a provzdušňováním. Z hlediska prevence dopadů emisí na životní 

prostředí je třeba dodržovat stanovené podmínky a postupy zacházení se sanovanými odpady 

na dekontaminační ploše. 

Hledisko je plněno 

Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí 

Zařízení nespadá do působnosti zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Jsou 

zpracována opatření pro případ havárie, která jsou součástí provozních řádů, kde jsou popsány 

možnosti vzniku havárie a opatření pro její likvidaci. Předcházení haváriím je docilováno 
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údržbou vybavení dekontaminační plochy a pravidelnou kontrolou zařízení. 

Hledisko je plněno 

Z ústního jednání byl pořízen protokol do kterého byl podrobně zapsán průběh celého 

projednání (viz ústní jednání z 21.6.2007 byl v souladu s § 22 zákona č.500/2005 Sb., o 

správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, protokol je součástí spisu).Ve smyslu výše 

uvedeného účastníci řízení, dotčené orgány státní správy a zástupce odborně způsobilé osoby 

(CENIA) neuplatnili návrh proti vydání integrovaného povolení na provoz zařízení . Veškeré 

oprávněné podmínky a požadavky účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a odborně 

způsobilé osoby byly po projednání v celém řízení a vyhodnocení Krajským úřadem 

Středočeského kraje vyváženě a účelně zapracovány do integrovaného povolení v rozsahu a 

míře jak výše uváděno. Provozovatel konstatoval, že závazné podmínky provozu jsou 

technicky splnitelné.  

Na základě veškerých výše uvedených skutečností a průběhu celého řízení Krajský úřad 

Středočeského kraje shledal, že návrh společnosti BIO CENTRUM spol. s r. o., na 

integrované povolení splnilo všechny nutné zákonné náležitosti, a je možné vydat 

integrované povolení pro zařízení Dekontaminační plochy na katastru obce Slaný. 

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších   předpisů,  položky  96,  písm.  a)  sazebníku,  ve výši 30 000,-  Kč  byl    zaplacen  

dne 26.7.2007 bezhotovostním převodem na účet krajského úřadu č. 27-6603970257/0100,                            

var.s. 136110 dne 28 .7.2007.   

Poučení o odvolání : 

 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě 15 dní ode dne jeho oznámení 

odvolání k Ministerstvu životního prostředí  podáním učiněným u Krajského úřadu 

Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále 

namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává 

v počtu šesti stejnopisů. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 

náklady Krajský úřad Středočeského kraje. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního 

řádu odkladný účinek. 

 

 

 

Ing. František Ohem 

                                                                                                         odborný referent  

                                       na úseku životního prostředí 
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Přílohy: 

1. Provozní řád zařízení k úpravě odpadů, vč. schema areálu z 1.12.2006 - příloha č. 1 

2. Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, vč. 3 příloh z 1.12.2006 - příloha č. 2 

3. Havarijní plán DP Slaný vypracovaný dle zák. 254/2001 Sb., vypracovaný  1.12.2006  - 

příloha č. 3 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

Účastníci řízení dle § 27 odst 1a) správního řádu: 

BIO CENTRUM spol. s r. o., Vašíčkova 3801, 272 04 Kladno 4 

DEKONTA, a.s., Podhoří 328/28, 400 00 Ústí nad Labem 

Účastníci řízení dle § 27 odst .3 správního řádu:: 

Povodí Vltavy, s. p., Grafická 36, 150 21 Praha 5 

Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný 

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21  Praha 5 

Dotčené orgány veřejné správy (po nabytí právní moci) : 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor  EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10  Praha 10  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor ŽPaZ, Zborovská 11, 150 21  Praha 5 

Odborně způsobilá osoba (po nabytí právní moci): 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 8, 100 10  Praha 10 


