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Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti o vydání integrovaného povolení 

  

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad 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, v platném 

znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), obdržel dne 19.12.2016 žádost společnosti 

Vápenka Čertovy schody a.s., se sídlem Tmaň 200, 267 21 Tmaň, IČ 453 48 626 o změnu 

integrovaného povolení podle ustanovení § 19a odst. 1) zákona o integrované prevenci pro 

zařízení: 

 „Zařízení na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně 

nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně“. 

Zařízení spadá podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., do kategorie: 

3.1 b) výroba vápna v pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den a je umístěno na k.ú. 

Tmaň,Suchomasty, Koněprusy. 

Krajský úřad oznamuje ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že dne 19.12.2016 bylo v předmětné věci 

dle § 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci zahájeno správní řízení o změně 

integrovaného povolení.  

Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení je porovnání závěrů o BAT s provozem 

zařízení a návrh změn v integrovaném povolení. Součástí žádosti je i základní zpráva. 

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a), b) zákona o integrované prevenci 

zasílá žádost v elektronické podobě k vyjádření účastníkům řízení a příslušným správním 

úřadům. 

Účastníky řízení a příslušné správní úřady žádáme, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 

tohoto oznámení k žádosti vyjádřili (§ 9 odst. 1 a odst. 3 zákona o integrované prevenci). 

Dále krajský úřad žádá obce Tmaň, Suchomasty a Koněprusy ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 

o zveřejnění „Stručného shrnutí údajů ze žádosti“ (samostatná příloha) podle § 4 odst. 1 

písm. d) zákona na úřední desce obce na dobu 30 dnů a zároveň žádá o zpětné potvrzení 

doby skutečného zveřejnění na úřední desce. 
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V této lhůtě podle § 8 odst. 2 zákona může každý zaslat Krajskému úřadu Středočeského 

kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, své vyjádření k žádosti. 

K vyjádření zaslaným krajskému úřadu po této lhůtě dle § 9 odst. 4 zákona o integrované 

prevenci nebude přihlédnuto. 

Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s § 11 zákona o integrované prevenci žádá 

organizaci CENIA, jako odborně způsobilou osobu dle § 6 zákona o integrované prevenci  

o zpracování odborného vyjádření k celé žádosti, a to v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 

dnů od doručení žádosti. 

V době zveřejnění stručného shrnutí údajů lze nahlížet do žádosti o změnu integrovaného 

povolení a to na Krajském úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, kancelář č. 

4118 v úředních hodinách. 

 

Otisk úředního razítka Ing. Jana Pavelková 

odborný referent 

na úseku životního prostředí 

Příloha: 

1. Žádost 

2. Výpis z OR 

3. Drobné změny v závazných podmínkách 

4. Základní zpráva 

5. Vyhodnocení geologického průzkumu 

6. Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti (pro zveřejnění v obcích)  

 

Rozdělovník : 

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

Vápenka Čertovy schody a.s., Tmaň 200, 267 21 Tmaň 

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

Obec Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň 

Obec Suchomasty, Suchomasty 31, 267 22 Suchomasty 

Obec Koněprusy, Koněprusy 63, 266 01 Beroun 

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 

Středočeský kraj, Zborovská 11,  150 21  Praha 5 

Příslušné správní úřady: 

Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68/1, 266 43 Beroun 

ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

Krajský hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 00 Praha 2 

Odborně způsobilá osoba:  

CENIA Oddělení integrované prevence a EIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
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