
A: 

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 76/2002 Sb. o integrované prevenci (dále jen zákon o 

integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 

jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci 

vydává  

4. změnu integrovaného  povolení č.j. 90139/2007/KUSK OŽP/St ze dne 25. 9. 2007, 

ve znění změny č.j. 172674/2008/KUSK OŽP/Hra ze dne 11. 2. 2009, 

 ve znění změny č.j. 190488/2010/KUSK   OŽP/Hra ze dne 18. 5. 2011, 

ve znění změny č.j. 139023/2011/KUSK OŽP/Hra ze dne 15.11.2011 
(dále jen integrované povolení) 

podle § 13 zákona o integrované prevenci 

provozovateli zařízení: SPOLANA a.s., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, IČ 45147787 

k provozu zařízení: Výroba chloru a louhu sodného amalgámovou elektrolýzou 

umístěného v k.ú. Libiš a k.ú. Neratovice. 

Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto: 

1. V 1. větě integrovaného povolení se za slovy integrované povolení ruší text: s platností do 31. 12. 

2014 

2. V kapitole A.1.1 Výroba Cl2 a NaOH se v tabulce nahrazuje hodnota: 1 g/t hodnotou: 0,8 g/t. 

 

3. Do kapitoly D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka … se doplňuje text: 

D.4 Provozovatel zajistí náhradu Freonu 22, používaného jako chladivo v zařízení 

na zkapalňování chloru jiným typem chladiva. Typ nového chladiva bude určen změnou 

integrovaného povolení o kterou si provozovatel požádá, až vybere vhodné chladivo. Realizace 

náhrady bude provedena v termínu 12/2015 až 12/2016 

D.5 Provozovatel provede revizi chemické kanalizace odvádějící průmyslové odpadní vody 

obsahující rtuť a její postupnou opravu v termínu 12/2013 až 12/2016. Výsledek revize chemické 

kanalizace bude součástí souhrnné zprávy za kalendářní rok, kdy bude provedena.  

4. V kapitole D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka … se ruší text bodu D. 3 a 

nahrazuje se textem: 

Provozovatel bude provádět imisní monitoring rtuti a to na odběrových místech Neratovice, 

Tišice, Libiš a Tuháň. Doba odběru 24 hodin, frekvence 4 x ročně. 



O provádění imisního monitoringu bude informován 14 dní předem krajský úřad Středočeského 

kraje, Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, obce 

Libiš, Tišice, Tuháň a Neratovice, Arnika - Program Toxické látky a odpady. Výsledky 

monitoringu budou předávány obcím Libiš, Tišice, Tuháň a městu Neratovice.  

Výsledky monitoringu budou součástí souhrnné zprávy.  

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

s odpady se ruší text bodu C.1.6 a nahrazuje se textem: 

Provozovatel bude provádět sledování POPs (PCDD/F, PCB vyjádřené jako I-TEQ, tzv. dioxin-

like PCB, HCH – hexachlorbenzen) u odpadu katalogové číslo 06 13 02 v kalendářním roce, kdy 

tento odpad vznikl. A to v souladu s platnou legislativou. Výsledky budou součástí roční zprávy o 

plnění podmínek integrovaného povolení. 

6. Ruší se bod C.2 včetně bodů C.2.1. a C.2.2 a bod C.3 včetně bodu C.3.1. 

7. Bod C.3.2 se přejmenovává na bod C.1.7 a bod C.3.3. se přejmenovává na bod C.1.8 

Ostatní části integrovaného povolení v platném znění zůstávají beze změn. 

 

B: 

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 

zamítá 

část žádosti, týkající se termínu konverze amalgámové elektrolýzy a ukončení jejího provozu 

(změna znění bodu B.1 integrovaného povolení v platném znění), o změnu integrovaného 

povolení č.j. 90139/2007/KUSK OŽP/St ze dne 25. 9. 2007 ve znění pozdějších změn (dále jen 

integrované povolení) 

podle § 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci 

provozovateli zařízení:  SPOLANA a.s., se sídlem ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, IČ 451 

47 787. 

Část žádosti provozovatele, týkající se odložení termínu pro konverzi amalgámové elektrolýzy a 

ukončení jejího provozu (změna znění bodu B.1 integrovaného povolení v platném znění), nesplňuje 

požadavky zákona o integrované prevenci. 


