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Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen úřad) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně
příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 33 písm. a) zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), obdržel dne 28. 8. 2020 od provozovatele, společnosti Elektrárny
Opatovice, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, IČ: 28800621,
současně s oznámením plánované změny zařízení podle ust. § 16 odst. 1 písm. b) zákona žádost
podle ust. § 19a odst. 2 zákona o změnu integrovaného povolení čj. OŽPZ/9893/05/Př ze dne
16. 3. 2006, ve znění pozdějších změn, kterým byl povolen provoz zařízení
Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla.
Zařízení je zařazeno v příloze č. 1 zákona v kategorii 1.1 „Spalování paliv v zařízeních o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více“.
Provozovatel požádal o udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými
technikami pro NOX a Hg v souladu s § 14 odst. 5 zákona. Navržená změna zařízení spočívá
v navržení mírnějších emisních limitů u kotlů K1, K2, K3, K4, K5 a K6 následujícím způsobem:


ve vztahů k emisím oxidů dusíku (NOx) o stanovení ročního emisního limitu v koncentraci
192 mg/m3 u kotlů K2, K3, K5 a K6 oproti úrovni emisí dle Závěrů o BAT v intervalu 85 – 175
mg/Nm3 a denního emisního limitu v koncentraci 490 mg/m3 u kotlů K1 a K4 oproti úrovni emisí
dle Závěru o BAT v intervalu 140 – 220 mg/Nm3



ve vztahu k emisím rtuti (Hg) o stanovení ročního emisního limitu v koncentraci 21 µg/m3
u kotlů K1 až K6 oproti úrovni emisí dle závěrů o BAT v intervalu 1 – 7 µg/Nm3.

Úřad na základě posouzení ohlášené změny v provozu zařízení dospěl k závěru, že se jedná
o podstatnou změnu v provozu zařízení, což si vyžádá změnu integrovaného povolení podle § 19a
odst. 2 zákona o integrované prevenci.
Řízení o žádosti o změnu integrovaného povolení bylo podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona
zahájeno dnem doručení žádosti krajskému úřadu.
Úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona postupuje žádost k vyjádření účastníkům řízení
a příslušným správním úřadům.
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Úřad podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů žádosti
prostřednictvím informačního systému integrované prevence (http://www.mzp.cz/ippc) a na úřední
desce Pardubického kraje na dobu 30 dnů. V této lhůtě může každý zaslat úřadu své vyjádření
k žádosti. Účastníci řízení mají právo nahlížet do podkladů žádosti, pořizovat z ní výpisy, opisy,
popřípadě kopie v úřední dny (Po a St od 8:00 – 17:00 hodin) na Krajském úřadu Pardubického
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, v ostatní dny po
telefonické dohodě.
Datum zveřejnění stručného shrnutí v informačním systému integrované prevence je 9. 9. 2020.
Úřad žádá obce Opatovice nad Labem, Hrobice, Čeperka, Dříteč, Rokyto, Újezd u Sezemic
a Bukovina nad Labem, aby podle ust. § 8 odst. 2 zákona zveřejnily informaci o žádosti a stručné
shrnutí údajů ze žádosti (viz příloha 6 tohoto oznámení) na svých úředních deskách na dobu
30 dnů.
Úřad dále žádá obce Opatovice nad Labem, Hrobice, Čeperka, Dříteč, Rokyto, Újezd u Sezemic
a Bukovina nad Labem o písemném vyrozumění o dni vyvěšení informace o žádosti a stručného
shrnutí ze žádosti na jeho úřední desce.
Podle ust. § 9 odst. 1 zákona příslušné správní úřady zašlou úřadu nejpozději do 30 dnů
po obdržení žádosti svá vyjádření, která musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných
podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které navrhuje
zahrnout do integrovaného povolení.
V téže lhůtě mohou zaslat svá vyjádření účastníci řízení.
Podle ust. § 9 odst. 4 zákona úřad k vyjádřením účastníků řízení a příslušných správních úřadů
zaslaným po výše uvedené lhůtě nepřihlíží.
Úřad zasílá žádost o změnu integrovaného povolení odborně způsobilé osobě a žádá ji podle § 11
odst. 1 zákona o zpracování odborného vyjádření k celé žádosti.
Poučení:
Podle ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Podle ust. § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko.
Podle ust. § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet
do spisu.
Podle ust. § 50 odst. 2 správního řádu jsou účastníci řízení povinni poskytnout správnímu orgánu
veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v z. Ing. Věra Jiříčková
vedoucí oddělení integrované prevence
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Přílohy (DS e-výpravna – 6 příloh):
1. Žádost o změnu integrovaného povolení
2. Odborné posouzení
3. Rozptylová studie
4. Ekonomické hodnocení
5. Protokol z autorizovaného měření emisí
6. Stručné shrnutí údajů ze žádosti (obce Opatovice nad Labem, Hrobice, Čeperka, Dříteč,
Rokytno, Újezd u Sezemic a Bukovina nad Labem)
Rozdělovník
Účastníci řízení
Podle § 7 odst. 1 zákona:
1. Elektrárny Opatovice, a.s.
2. Obec Opatovice nad Labem
3. Obec Hrobice
4. Obec Čeperka
5. Obec Dříteč
6. Obec Rokytno
7. Obec Újezd u Sezemic
8. Obec Bukovina nad Labem
9. Pardubický kraj
Příslušné správní úřady
10. Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ, oddělení ochrany ovzduší a odpadového
hospodářství
11. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Pardubice
Kontrolní orgán
12. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
Odborně způsobilá osoba:
13. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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