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Mi ni *erstvo žlvtt*íhu přůfi ředí

ODESÍLATEL:

lng. Jaroslava Honová
ředitelka odboru posuzovánívlivů na životní
prostředí a integrované prevence
Ministerstvo životn ího prostřed í
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ADRESÁT:

Yážená paní
Milada strobová
předsedkyně
Občanské sdružení pro Ďáblice
Na Blatech 24317
182 00 Praha 8

v praze dne
čj.,
Vyřizuje:
Tel.:

4. července 2014
36431/ENV/14

lng, Klímová
267 122477

Věc: Dotaz k vyřízení podnětu k přezkumu rozhodnutí o 7, změně
integrovaného povolení provozovatele .AS.A. spol. s r.o. pro zařizení Sk!ádka
odpadů S€O3 Dáblice

Y ážená paní předsedkyně,

odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva
životního prostředí (OPVIP MŽn obdžel dne 22, května 2014 Váš dotaz vztahující
se k vyřízení Vámi zaslaného podnětu k přezkumu rozhodnutí o 7, změně
integrovaného povolení ze dne 3. října 2a13 vydaného pod zn, S-MHMP-
744824l2013lOZP-Vll1-241lR-24lZul. Konkrétně se jednalo o změnu stávajícího
integrovaného povolení pro zařízení s názvem ,,Skládka odpadů S-OO3 Ďáblice"
společnosti .A.S.A. spol. s r,o.

K Vašemu dotazu uvádím za OPV|P MŽP nástedující.

Dne 15. ledna 2014 obdňel OPV|P MŽP Váš podnět k přezkumu rozhodnutí
o7.změně integrovaného povolení (či,2497IENV/14), ktený by| následně dne
17, ledna 2014 pod ój. 32791ENV/14 předán příslušnému odboru MZP - Odboru
výkonu státní správy l (OVSS l), kterlý v této věci, na základé přezkumného řízení
podle § 94 odst, 1 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodl. Toto rozhodnutí zatím není pravomocné. Dle informací
obdžených od OVSS l bylo ve věci přezkumného řízení rozhodnuto, ovšem toto
rozhodnutí bylo v zákonné lhůtě napadeno provozovatelem dotčeného zařízení
.A.S.A., spol. s r.o.

Dne 30. května 2014 v dané věci jednala rozkladová komise Ministerstva životního
prostředí. V průběhu července tohoto roku ministr Mgr. Richard Brabec, nazákladé
stanoviska rozkladové komise, rozhodne. O výsledku rozkladu proti rozhodnutí
ústředního správního úřadu budete informováni.

S pozdravem

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 'l0 Praha 10, (+420)26712-1111, vwvw.mzp.cz, info@mzp.cz


