
V Praze dne:   11.6.2012

            dle rozdělovníku
Číslo jednací:   068573/2012/KUSK   OŽP/Pav
Spisová značka:   SZ_068573/2012/KUSK/5

Oprávněná 
úřední osoba:

  Ing. Jana Pavelková,  l.782

R o z h o d n u t í

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

úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1  zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení)  a § 33 písm. a)  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, po provedení správního 

řízení  podle  zákona č. 500/2004 Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších předpisů,  v souladu 

s § 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci

vydává

změnu integrovaného povolení č.j. 16970/151863/2004/OŽP ze dne 7.12.2004, 

změněného rozhodnutím č.j. 1812/46083/2006/OŽP/Tr -4 ze dne 26.1.2007,

změněného rozhodnutím č.j. 157591/2008/KUSK OŽP/Ži ze dne 22.1.2009,

změněného rozhodnutím č.j. 131245/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 4.8.2011;

změněného rozhodnutím č.j. 168671/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 16.9.2011

 (dále jen integrované povolení ve znění pozdějších změn )

podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: Skládka  Uhy,  spol.  s     r.o.  ,  se  sídlem  273  24  Uhy,  p.  Velvary, 

IČ 62586611

k provozu zařízení: Regionální skládka Uhy – skládka TKO

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 5.4. 

Zařízení je umístěno u obce Uhy, jižně od silnice Nelahozeves - Uhy.

A. Výroková  část  integrovaného  povolení  ve  znění  pozdějších  změn  se  mění 

a     doplňuje takto:   

1. Do kapitoly B, podkapitoly B.7 se na konec bodu B.7.1 přidává následující text:

e) Provozovatel  Skládka  Uhy,  spol.  s r.o.  bude  z vázaného  spořícího  účtu  pro 

podnikatele v CZK číslo 2102216952/2700, zřízeného u banky UniCredit Bank Czech 
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Republic, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, čerpat částku do výše 

5.361.052,- Kč (slovy pětmiliónůtřistašedesátjednatisícpadesátdvakorun českých). 

Veškeré závazné podmínky provozu zařízení uvedené v rozhodnutí o vydání integrovaného 

povolení zůstávají i nadále v platnosti.

O d ů v o d n ě n í

Krajský  úřad  Středočeského  kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství,  obdržel  dne 

20.4.2012 žádost o uvolnění zbývajících 10% rekultivační rezervy od provozovatele Skládky 

Uhy, spol. s     r.o.   Dále provozovatel zažádal, aby do finanční částky byly připočítány i náklady 

na  dokumentaci  a  na  stavební  dozor.  V žádosti  o  čerpání  finanční  rezervy byla  smlouva 

o provedení dokumentace a dozoru přiloženy, ale nikde nebylo uvedeno, že provozovatel chce 

uvolnit  finanční  rezervu i  na  tyto  položky.  Krajský  úřad  prostudoval  dokumenty  a  došel 

k názoru, že je nutné v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci provést změnu 

integrovaného povolení.

Změna integrovaného povolení se týká provozu zařízení „Regionální skládka Uhy – skládka 

TKO“. Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, kategorie 5.4 a je 

provozováno  dle  vydaného  integrovaného  povolení  č.j.  16970/151863/2004/OŽP  ze  dne 

7.12.2004 ve znění pozdějších změn. Integrované povolení nabylo právní moci dne 20.1.2005.

Dle § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění zákona č. 76/2002 Sb., se souhlas podle § 51 odst. 1 nevydá podle tohoto zákona, pokud 

je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona 

o integrované prevenci. Proto je souhlas s dočerpáním peněz na rekultivaci z vázaného účtu 

vydáván dle zákona o integrované prevenci.

Pokud je řízení vedeno v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci nepostupuje 

se dle § 3 až 15, ale řízení je obecně vedeno ve smyslu § 46 odst. 5 zákona o integrované  

prevenci dle správního řádu.

Krajský  úřad  zahájil  z moci  úřední  řízení  o  změně  integrovaného  povolení.  Řízení  bylo 

zahájeno dnem doručení účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu dne 10.5.2012. 

Předmětem řízení  o  změnu integrovaného povolení  je  udělení  souhlasu k čerpání  finanční 

rezervy na provedenou rekultivaci.

Provozovatel předložil v souladu s § 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb.:

- Kolaudační  rozhodnutí  č.j.  2125/12/VÝST  ze  dne  8.6.2012  vydané  MěÚ  Velvary,  

odborem výstavby a životního prostředí;

- kopie faktur za provedení rekultivace;
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Krajský úřad rozhodnutím č.j. 168671/2011/KUSK OŽP/Pav ze dne 16.9.2011 vydal souhlas 

čerpání finančních prostředků na rekultivaci plochy 2 tělesa skládky do výše 13.253.152,- Kč 

(slovy  třináctmiliónůdvěstěpadesáttřitisícstopadesátdvakorun  českých),  což  představovalo 

90 % předpokládaného rozpočtu na rekultivaci.  V odůvodnění  provozovatele poučil,  že  ke 

zbývajícím  10  %  bude  moci  vydat  souhlas  až  po  ukončení  rekultivace  a  předložení 

kolaudačního souhlasu. 

Provozovatel doložil kolaudační souhlas. V souladu s předloženými fakturami je tímto vydán 

souhlas  k čerpání  zbývající  částky  peněz  z vázaného  účtu,  která  byla  potřeba  k částečné 

rekultivaci  skládky.  Konečná  částka  potřebná  k rekultivaci  plochy  2  tělesa  skládky  činí 

18.614.204,- Kč, proto částka potřebná pro dočerpání činí 5.361.052,- Kč.

Jelikož řízení bylo provedeno dle § 19a odst. 2, tj. nejedná se o podstatnou změnu, správní  

poplatek se nevybírá.

P o u č e n í   o   o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní  řád,   podat  do  15  dnů  ode  dne  jeho  oznámení  odvolání  k Ministerstvu  životního 

prostředí  podáním  učiněným  u  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje,  odboru  životního 

prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21  Praha 5.

V odvolání  se  uvede  v jakém  rozsahu  je  rozhodnutí  napadáno  a  dále  namítaný  rozpor 

s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání 

jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne 

následujícího po dni doručení. 

Dokument, který byl  dodán do datové schránky,  je doručen okamžikem, kdy se do datové  

schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání. 

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího 

po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument 

připraven  k vyzvednutí.  Odvolání  se  podává  v počtu  dvou  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. Jana Pavelková

Otisk úředního razítka odborný referent

na úseku životního prostředí
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Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:

- Skládka  Uhy  spol.  s r.o.,  273  24  Uhy,  p.  Velvary  –  zastoupené  Ing.  Danou 

Novákovou, Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.:

- Středočeský kraj, Zborovská 11, 150  21 Praha 5

- Obec Uhy, Uhy 31, 273 24  Velvary

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, 

Vršovická 65, 100 10  Praha 10

Toto rozhodnutí č.j.  068573/2012/KUSK OŽP/Pav ze dne 11.6.2012 nabylo právní moci 

30.6.2012.  

Připojení doložky provedla Ing. Jana Pavelková dne 25.7.2012.
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