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07.10.2009

ROZHODNUTÍ
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OOP 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, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o integrované prevenci) 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
ohlášení provozovatele Linde Gas a.s., se sídlem U technoplynu 1324, 198 00
Praha 9, IČ 000 11 754 (dále jen provozovatel zařízení), kterého v řízení na základě
plné moci ze dne 06.01.2009 zastupuje Ing. Lubomír Herčík (dále jen zástupce
provozovatele), podle ustanovení § 16 odst. 1, písm. b) zákona o integrované
prevenci, plánovanou změnu v provozu zařízení „Výrobna acetylenu“, U
technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 (dále jen zařízení) a na základě zjištěných
skutečností a posouzení předložených podkladů rozhodl podle ustanovení § 19a
odst. 2 zákona o integrované prevenci dnešního dne o 3. změně integrovaného
povolení takto:
Integrované povolení SZn.: S-MHMP-243152/2006/OOP-VIII-335/R-18/06/Zul
ze dne 15.11.2006, které nabylo právní moci dne 08.12.2006, ve znění změny
SZn.: S-MHMP-837666/2008/OOP-VIII-170/R-17/09/Zul ze dne 14.05.2009, se
mění takto:
V kapitole 3 „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního
prostředí při nakládání s odpady“ se v Tabulce 2 „Seznam nebezpečných
odpadů“ doplňuje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce
v množství větším než 100 tun za rok o odpad katalogového čísla:
14 06 01

Chlorofluorouhlovodíky,
hydrochlorofluorouhlovodíky
(HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC).
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O d ů v o d n ě n í:
OOP MHMP obdržel dne 21.09.2009 ohlášení zástupce provozovatele zařízení
Linde Gas a.s., se sídlem U technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ 000 11 754
o plánované změně v provozu zařízení „Výrobna acetylenu“, U technoplynu
1324, 198 00 Praha 9, podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované
prevenci, ve věci rozšíření souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady původce o
nebezpečný odpad katalogového čísla: 14 06 01 Chlorofluorouhlovodíky,
hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC).
OOP MHMP oznámil dopisem SZn.: S-MHMP-755394/2009/OOP-VIII-345/Zul ze
dne 23.09.2009, podle ustanovení § 46 správního řádu, zástupci provozovatele
zahájení řízení z moci úřední ve věci změny vydaného integrovaného povolení SZn.:
SZn.: S-MHMP-243152/2006/OOP-VIII-335/R-18/06/Zul ze dne 15.11.2006, které
nabylo
právní moci dne 08.12.2006, ve znění změny SZn.: S-MHMP837666/2008/OOP-VIII-170/R-17/09/Zul ze dne 14.05.2009.
OOP MHMP nepovažoval za nutné před vydáním správního rozhodnutí umožnit
zástupci provozovatele jakožto účastníkovi řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, neboť veškeré podklady k vedení
předmětného řízení byly předloženy zástupcem provozovatele a jeho žádosti bylo
v plném rozsahu vyhověno.
Na základě ohlášení plánované změny a předložených podkladů, OOP MHMP
došel, podle ustanovení § 19a odst. 2 k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu
v provozu zařízení a tak rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
OOP MHMP v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona o integrované prevenci
informuje tímto Hygienickou stanici hlavního města Prahy jako příslušný orgán
ochrany veřejného zdraví a ČIŽP OI Praha o provedených přezkumech.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 a násl. 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 OOP MHMP. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OOP MHMP. Samostatně
proti odůvodnění rozhodnutí se nelze odvolat.

Ing. arch. Jan W i n k l e r
ředitel odboru
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Rozdělovník k SZn.: S-MHMP-755394/2009/OOP-VIII-357/R-45/Zul:
Účastníci řízení:
Linde Gas a. s.
Ing. Lubomír Herčík
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9

- na doručenku (dodejka s modrým pruhem)

Na vědomí (po nabytí právní moci):
Hlavní město Praha
Martin Langmajer, radní pro územní rozvoj
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
Magistrát hlavního města Prahy
odbor ochrany prostředí
oddělení městských organizací
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Žatecká 2/110
110 01 Praha 1
Magistrát hlavního města Prahy
odbor ochrany prostředí
- orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Praha
referát integrace
Wolkerova 40
160 00 Praha 6

- na doručenku (dodejka s modrým pruhem)

Hygienická stanice hlavního města Prahy - na doručenku (dodejka s modrým pruhem)
Rytířská 12
p.s. 203
110 01 Praha 1
Ministerstvo životního prostředí
odbor integrované prevenci a IRZ
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

- na doručenku (dodejka s modrým pruhem)

Ministerstvo životního prostředí
odbor výkonu státní správy I
Podskalská 19
128 00 Praha 2

- na doručenku (dodejka s modrým pruhem)
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