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k provozu zařízení:       „Zařízení pro energetické využívání odpadů, integrované centrum 
nakládání s odpady SAKO Brno, a.s.“ v k. ú. Židenice 

 
mění takto: 

 
I) v části „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností“ : 

1) v písmeně a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci, 3. odstavec zní: 

Účelem zařízení je ekologicky šetrné energetické využití odpadů, tedy získávání energetického 
obsahu spalovaných odpadů a jeho využití pro výrobu tepla ve formě přehřáté páry, která 
je následně používána pro výrobu elektřiny a dodávku tepla ve formě páry a horké vody 
v kogeneračním režimu a následně elektřiny v kondenzačním režimu. Energetické využití odpadu 
vede k významné úspoře primárních energetických zdrojů a současně k zásadnímu snížení 
množství odpadů ukládaných na skládky. 

2) v písmeně b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona 
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, bod 2. Palivové hospodářství zní: 

2. Palivové hospodářství 
Palivové hospodářství sestává z vlastního zásobníku odpadů o rozměrech 45x25x15 metrů, 
ve kterém lze uložit až 5 000 tun SKO, což vytváří provozní zásobu na cca 7 dní při max. výkonu 
obou kotlů, resp. na cca 14 dní při provozu jednoho kotle, s osmi vsypovými mechanicky 
ovládanými bunkrovými vraty se světelnou signalizací, dvou jeřábů s polypovými drapáky 
na odpady a dvěma násypkami kotlů K2 a K3. Ovládání drapáků se zajišťuje z kabin jeřábů 
umístěných v prostoru zásobníku odpadů.  

3) v písmeně b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona 
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, bod 5. Solidifikace zní: 

5. Solidifikace 
Sypké produkty čištění spalin obsahují množství solí a těžkých kovů a vzhledem k tomu, že by 
mohly být vyluhovány vlivem srážek do podloží skládek nebo větrem unášeny do ŽP, musí být 
upravovány stabilizací. Princip solidifikace spočívá ve smíchávání produktů z procesu čištění spalin 
a jako pojivo se používá cement a voda. Směs je shromažďována ve sběrné domíchávací nádrži 
a odtud je přečerpávána do speciálních nákladních aut a odvážena na smluvní zabezpečené 
skládky. Pod domíchávací nádrží je vybudována záchytná jímka, která je propojena se záchytnou 
jímkou před vraty solidifikace pro případ úniku solidifikátu při přečerpávání do autocisteren. Z této 
jímky lze kalovým čerpadlem přečerpat obsah do domíchávací nádrže nebo přímo do míchačky. 

4) v písmeně c) Přímo spojené činnosti se na konec bodu 5. Výroba a dodávka energie 
a tepla doplňuje odstavec, který zní: 

Dále bude vybudována výměníková stanice s instalovaným výkonem 54 MWt, sloužící 
k transformaci energie obsažené ve výstupní páře do horké vody, která bude vyvedena 
do horkovodního systému města Brna. Zařízení bude obsahovat 4 výměníky a oběhová čerpadla 
horkovodu. Tepelný výkon bude vyveden do dvou samostatných horkovodních větví: 
a) Líšeň – DN 450 
b) Bělohorská – DN 350 
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Stávající výměníková stanice pro Zetor bude po instalaci odstavena. 

5) v písmeně c) Přímo spojené činnosti bod 8. Třídění a separace škváry zní: 

8.  Třídění a separace škváry 
Škvára po průchodu spalovací komorou kotle prochází přes mokrý vynašeč škváry a dále 
je pásovým dopravníkem vedena do zásobníku škváry umístěného v objektu škvárovny. Z tohoto 
zásobníku je drapákem nakládána do vstupní násypky třídící linky. Poté prochází soustavou 
dopravníků, třídičů a separátorů, kde jsou odseparovány železné a neželezné kovy. Škvára je 
shromažďována ve výsypce s hydraulicky ovládaným segmentovým uzávěrem pro výstup 
nashromážděného materiálu do kontejnerů nebo přímo na korby vozidel a po jejich naplnění 
je odvážena mimo areál spalovny. Škvárové hospodářství je provozováno v jednosměnném 
provozu a plně zajišťuje separaci celé produkce škváry z obou kotlů v nepřetržitém provozu. 

6) v písmeně c) Přímo spojené činnosti bod 11. Kontrolní rozbory zní: 

11. Kontrolní rozbory 
Periodické sledování kvalitativních parametrů vstupní upravené, napájecí vody, kotlové vody 
a kondenzátu zahrnuje předepsané parametry – alkalita zjevná a celková, tvrdost celková, CHSKMn, 
solnost, pH, vodivost, stanovení fosforečnanů, stanovení železa, mědi, křemíku, sodíku, draslíku, 
chlórnany a hydrazin. Periodické sledování kvality vypouštěných odpadních vod v parametrech 
platného Kanalizačního řádu města Brna.  
Mimo uvedených kontrol se provádí i kontroly vstupních surovin např. se sleduje reaktivita CaO 
a suchého Ca(OH)2; další provozní chemikálie (HCl, NaOH, močovina …); nástřikové suspenze; 
kvalitativní parametry odpadů, které jsou výsledkem spalovacího procesu, tj. škvára jako prostý 
denní náhodný vzorek, u kterého se stanovuje obsah vody a ztráta žíháním. Namátkově je 
kontrolován i přivážený průmyslový odpad na obsah vlhkosti, nespalitelného podílu – popelovin, 
obsah chlorovaných látek – plasty. 

 
II) v části „závazné podmínky provozu zařízení“: 

1) bod 1.2. Voda zní: 

1.2.  Voda 

Tabulka č. 5: Emisní limity pro vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných 
závadných látek do kanalizace  

 Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Emisní limit  
„p“ [mg/l] „m“ [mg/l] 

Parschalův žlab AOX 0,2 0,4 

Hodnota „p“ – maximální zbytková koncentrace látky v ukazateli (AOX) ve vodách, stanovená rozborem 
osmihodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků vypouštěných 
odpadních vod odebíraných v intervalu nejdéle 60minut, překročitelná pouze 1 x ze vzorků, odebraných 
v průběhu jednoho kalendářního roku. 

Hodnota „m“ - maximální zbytková koncentrace látky v ukazateli (AOX) ve vodách vypouštěných 
z předmětného zařízení, stanovená rozborem prostého (bodového) vzorku získaného jednorázovým odběrem 
vypouštěných odpadních vod, nepřekročitelné žádným z odebraných vzorků. 

2) bod 1.3. Hluk zní: 
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1.3.  Hluk 

Emisní limity pro hluk nejsou stanoveny odlišně od limitů stanovených platnými právními předpisy 
v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

3) bod 3.1. zní: 

3.1. Uděluje se souhlas s „Provozním řádem Zařízení pro energetické využívání odpadů, 
integrované centrum nakládání s odpady SAKO Brno, a.s.“, červen 2013, včetně „Dodatku 
č.1 k provoznímu řádu – červen 2013“, červen 2015, a „Dodatku č.2 k provoznímu řádu – 
červen 2013“, duben 2016, (dále jen „provozní řád“) a souhlas k provozování „Zařízení pro 
energetické využívání odpadů, integrované centrum nakládání s odpady SAKO Brno, a.s.“, 
(zařízení kategorie R1 – Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným 
způsobem k výrobě energie). 

4) označení tabulky v bodě 3.2. zní: 

Tabulka č. 6: Seznam nebezpečných odpadů 

5) bod 3.3. zní:  

3.3.  Nakládání s odpady v zařízení bude vedeno v souladu se schváleným provozním řádem. 
Jakákoliv změna schváleného provozního řádu, dotýkající se zařízení R1 bude projednána 
s kompetentním úřadem, vyjma bodu č. 5.1 (významná telefonní čísla, údaje o sídlech 
příslušných dohlížecích orgánů) přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, který bude průběžně aktualizován. 

6) bod 4.1.2. zní: 

4.1.2.  Schvaluje „Provozní řád Zařízení pro energetické využívání odpadů, integrované centrum 
nakládání s odpady SAKO Brno, a.s.“, červen 2013, včetně „Dodatku č.1 k provoznímu řádu 
– červen 2013“, červen 2015, a „Dodatku č.2 k provoznímu řádu – červen 2013“, duben 
2016, (dále jen „provozní řád“).   

7)  bod 4.2.2. zní: 

4.2.2.  Vydává se povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru v areálu Spalovny 
komunálních odpadů SAKO Brno, a.s., na pozemku parcelní číslo 7884/1, k. ú. Židenice: 

z vrtu HVS1, HGR: 2241 – Dyjsko-svratecký úval, vodní útvar: DYJ_0650, ČHP: 4-15-02-1096-
0-00, určení polohy v souřadnicovém systému JTSK: X = 1 161 855,36, Y = 594 086,86 

z vrtu HVS2, HGR: 2241 – Dyjsko-svratecký úval, vodní útvar: DYJ_0650, ČHP: 4-15-02-1096-
0-00, určení polohy v souřadnicovém systému JTSK: X = 1 161 842,69, Y = 594 007,91 

v celkovém množství z obou vrtů:  
průměrné                  2,0    l/s 
maximální čerpání                4,0    l/s 
maximální měsíční čerpání            10 368    m3/měsíc 
maximální roční čerpání         63 072    m3/rok 

Účel: zásobování Spalovny komunálních odpadů SAKO Brno, a.s., technologickou vodou 

Doba platnosti povolení: do 31.05.2026 
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7) bod 4.2.5. zní: 

4.2.5. Vydává se povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné 
látky – AOX z areálu Spalovny komunálních odpadů SAKO Brno, a.s., do kanalizace města 
Brna. 

Místo vypouštění: na pozemku parcelní číslo 8079 v k. ú. Židenice, HGR: 2241 – Dyjsko-
svratecký úval, vodní útvar: DYJ_0650, ČHP: 4-15-02-1096-0-00, určení polohy 
v souřadnicovém systému JTSK: X = 1 161 860, Y = 594 097 

Emisní limity: jsou stanoveny v bodě 1.2. závazných podmínek 

Maximální povolené množství: 150 m3/den 

Doba platnosti povolení: do 31.05.2020 

8) podmínka č.6.2 zní: 

6.2. Teplo, vzniklé spálením odpadů, bude v maximální možné míře využito k výrobě páry, horké 
vody a elektrické energie. 

9) podmínka č. 9.1.1.1. zní: 

9.1.1.1. Podzemní voda  
Provozovatel bude měřit množství odebrané vody z vrtu HVS1 a HVS2 dle Vyhlášky č. 20/2002 Sb., 
o způsobu a četnosti měření množství vody. Odebírané množství vody bude měřeno vodoměrem 
na výtlačném potrubí a naměřené hodnoty budou 1x měsíčně zaznamenávány do Provozního 
deníku.  
Údaje o skutečném celkovém odběru podzemních vod za uplynulý rok (v jednotlivých měsících I.-
XII.) budou předávány jednou ročně, a to nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce, 
v němž byly odebrány, krajskému úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému 
subjektu, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. 

10) podmínka č. 9.1.1.3. zní: 

9.1.1.3. Odpadní voda  
Provozovatel bude monitorovat v Parschalově žlabu 1x denně množství vypouštěných odpadních 
vod a údaje zaznamená v Provozním deníku. Provozovatel zajistí provedení monitoringu AOX 
v odpadních vodách vypouštěných do kanalizace minimálně 4 x za rok. Vzorky budou odebírány 
osobou vlastnící certifikát pro vzorkování a rozbor vzorků bude zajištěný akreditovanou laboratoří. 
Veškeré bilanční výpočty budou doloženy platnými údaji Českého hydrometeorologického ústavu, 
pobočka Brno.  

11) bod 11 zní: 

11.    Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti 
předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením. 

Provozovatel zařízení je povinen: 

11.1. Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení a vždy k 15.04. 
následujícího kalendářního roku předložit zprávu o plnění podmínek integrovaného 
povolení krajskému úřadu. Náležitosti zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení 
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jsou stanoveny právním předpisem, zpráva se předává v elektronické podobě (v souladu 
s vyhláškou č. 288/2013 Sb.). 

11.2. Neprodleně hlásit krajskému úřadu a dotčeným orgánům (ČIŽP OI Brno a Magistrát města 
Brna, odbor životního prostředí) všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní 
úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. 

11.3. Ohlásit krajskému úřadu každou plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu nebo 
rozsahu zařízení, které by mohla mít důsledky pro životní prostředí. 

11.4. Plnit podmínky vyplývající ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění a dodržovat 
NV č.145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot 
a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování ovzduší, 
v platném znění. 

 
 
Ostatní části výroku uvedené v integrovaném povolení č. j. JMK 31277/2003 OŽPZ/Zl/12 ze  dne  
23.04.2004, které nabylo právní moci dne 15.05.2004, změněném rozhodnutím o změně 
č. 1 integrovaného povolení č. j. JMK 16413/2005 OŽP/Zl/11 ze dne 24.10.2005, které nabylo 
právní moci dne 17.11.2005, změněném rozhodnutím o změně č. 2 integrovaného povolení 
č. j. JMK 96359/2007 ze dne 12.09.2007, které nabylo právní moci dne 04.10.2007, změněném 
rozhodnutím o změně č. 3 integrovaného povolení č. j. JMK 147919/2007 ze dne 10.01.2008, které 
nabylo právní moci dne 31.01.2008, změněném rozhodnutím o změně č. 4 integrovaného povolení 
č. j. JMK 114056/2008 ze dne 09.10.2008, které nabylo právní moci 31.10.2008, změněném 
rozhodnutím o změně č. 5  integrovaného povolení č. j. JMK 132083/2008 ze dne 28.11.2008, 
které nabylo právní moci dne 24.12.2008, změněném rozhodnutím o změně č. 6 integrovaného 
povolení č. j. JMK 108768/2009 ze dne 25.08.2009, které nabylo právní moci dne 18.09.2009, 
změněném rozhodnutím o změně č. 7 integrovaného povolení č. j. JMK 3080/2011 ze dne 
17.6.2011, které nabylo právní moci dne 27.6.2011, změněném rozhodnutím o změně č. 8 
integrovaného povolení č. j. JMK 169608/2011 ze dne 27.12.2011, které nabylo právní moci dne 
18.01.2012, změněném rozhodnutím o změně č. 9 integrovaného povolení č. j. JMK 77491/2013 
ze  dne 30.09.2013, které nabylo právní moci dne 23.10.2013, změněném rozhodnutím v části věci 
o změně č. 10 integrovaného povolení č. j. JMK 116962/2015 ze dne 09.09.2015, které nabylo 
právní moci dne 30.09.2015 a dále rozhodnutím ve zbytku věci o změně č. 10 integrovaného 
povolení č. j. JMK 28649/2016 ze dne 22.02.2016, které nabylo právní moci dne 16.03.2016, 
zůstávají v platnosti. 

 
 
Tímto rozhodnutím o změně č. 11 integrovaného povolení se v souladu s ustanovení § 13 odst. 6 
zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by 
byly vydány na základě zvláštních (složkových) právních předpisů: 

Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů R1 (využití odpadu způsobem obdobným jako 
paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie) dle § 14 odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s  provozním řádem 
tohoto zařízení.  
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Povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle ustanovení § 11 
odst. 2 písm. d) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

Povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) 
bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace 
města Brna dle ustanovení § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

O d ů v o d n ě n í  

 
Dne 15.02.2016 provedl krajský úřad na základě ustanovení § 18 odst. 1 zákona o integrované 
prevenci u společnosti SAKO Brno, a.s. (dále jen „provozovatel“) v zařízení „Zařízení 
pro energetické využívání odpadů, integrované centrum nakládání s odpady SAKO Brno, a.s.“ (dále 
jen „zařízení“) přezkum závazných podmínek integrovaného povolení. Při přezkumu bylo zjištěno, 
že nedošlo k porušení povinností stanovených v platném znění integrovaného povolení, ale popis 
zařízení a znění některých závazných podmínek je vhodné upřesnit a doplnit, a proto bylo 
dohodnuto, že provozovatel do 30.04.2016 požádá krajský úřad o změnu integrovaného povolení 
spočívající v uvedení povolení k odběru podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod 
s obsahem AOX do kanalizace města Brna do souladu s platnou legislativou a dále v úpravě popisu 
zařízení z důvodu výstavby nové výměníkové stanice a odpojení areálu ZETOR od parovodu. 

Požadovanou žádost o změnu č. 11 integrovaného povolení obdržel krajský úřad dne 29.04.2016. 
Přílohou žádosti byla první strana hlášení o odběru podzemní vody podaného prostřednictvím 
systému ISPOP, koordinační situace odkanalizování areálu spalovny, návrh smlouvy 
se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., o odvádění odpadních vod a „Dodatek č. 2 
k provoznímu řádu – červen 2013“(duben 2016) ve dvou vyhotoveních.  

Krajský úřad vyhodnotil podanou žádost o změnu integrovaného povolení ve smyslu § 19a odst. 2 
zákona o integrované prevenci s tím, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení 
ve smyslu ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, neboť změna nevyvolá změnu 
v provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významně nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo 
životní prostředí, ale spočívá především v doplnění platných povolení k nakládání s vodami 
o upřesňující údaje v souladu s platnou legislativou, v úpravě popisu zařízení z důvodu plánované 
výstavby nové výměníkové stanice a odpojení areálu ZETOR od parovodu a dalších drobných 
úpravách textu závazných podmínek a provozního řádu vyplývajících z technologických 
a provozních potřeb. Řízení bylo tedy zahájeno dle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů – dnem podání žádosti. 

Předmětem řízení byla: 
I) změna v části „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností“: 

1) v písmeně a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci, byl ve 3. odstavci upraven účel zařízení, kdy bylo na konci 1. věty 
místo původního „tepla“ uvedeno „teplo ve formě páry a horké vody“ a dále byl doplněn 
následující text: „… a následně i elektřiny v kondenzačním režimu.“ 
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2) v písmeně b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona 
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, bylo z bodu 2. Palivové hospodářství na 2. řádku 
vypuštěno slovo „tis.“ (jednalo se o zjevnou chybu v psaní) a množstevní údaj nově zní:  
… až 5 000 tun SKO… 

3) v písmeně b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona 
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, byla v bodu 5. Solidifikace prohozena 1. a 2. věta 

4) v písmeně c) Přímo spojené činnosti byl na konce bodu 5. Výroba a dodávka energie a tepla 
doplněn nový odstavec v souvislosti s výstavbou nové výměníkové stanice 

5) v písmeně c) Přímo spojené činnosti bylo upraveno znění bodu č. 8 Třídění a separace 
škváry, ze kterého bylo vypuštěno třídění na konkrétní frakce 

6) v písmeně c) Přímo spojené činnosti bylo v bodu 11. Kontrolní rozbory aktualizováno znění 
1. věty ve 2. odstavci, která uvádí příklady prováděných kontrol vstupních surovin 

II) změna v části „závazné podmínky provozu zařízení“: 
1) v bodě 1.2. Voda bylo z důvodu sjednocení integrovaného povolení změněno číslování 

tabulky a současně byl z důvodu souladu s platným kanalizačním řádem města Brna 
změněn typ vzorku z původního dvacetičtyřhodinového směsného označeného jako „prům.“  
na osmihodinový směsný označený „p“ a z dvouhodinového směsného označeného jako 
„max.“ na prostý označený „m“, přičemž hodnota emisního limitu se nezměnila 

2) bod 1.3. Hluk byl upraven v souladu s vyjádřením KHS JMK uvedeným do protokolu v rámci 
provedeného přezkumu dne 15.02.2016 

3) po projednání „Dodatku č.2 k provoznímu řádu – červen 2013“, duben 2016, který mění 
platný provozní řád v kapitolách: 1.1.5 Údaje o vedoucích pracovnících, 1.1.7 Údaje 
o pozemcích na nichž je zařízení umístěno, 1.1.8 Údaje o časovém omezení platnosti 
provozního řádu, 2.1 Účel zařízení (do prvního odstavce , ve třetí větě se doplňuje „…a horké 
vody..“), 3.3 Souhrn zařízení se základními technickými parametry – stavební řešení (do 
SO107 Výměníková stanice tepla (pára-voda) – Zetor se doplňuje, že uvedená stanice bude 
po instalaci nové horkovodní výměníkové stanice odstraněna, za SO 107 se vkládá nový 
stavení objekt SO 412.1 Horkovodní výměníková stanice), 4.1 PS 01 – Váhovna – zařízení 
určené pro přejímku odpadů (ve 3. odstavci je v poslední větě aktualizovaný obsah závorek 
– tj. odpady které vznikají vlastní produkcí a návoz surovin do spalovny), byl tento doplněn 
do bodu 3.1., ve kterém je udělen souhlas s provozním řádem dle ustanovení § 14 odst. 1 
zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a dále do bodu č. 4.2.1., kterým se schvaluje provozní řád, který 
je součástí povolením provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 
dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů 

4) z bodu 3.1. a podmínky č. 3.3. bylo vypuštěno zařízení R12 – vztahuje se na dotřiďovací 
linku, která byla z integrovaného povolení vyňata již změnou č. 9 

5) v bodu 3.2. bylo z důvodu sjednocení integrovaného povolení změněno číslování tabulky 
6) bod 4.2.2., kterým se vydává povolení k odběru podzemní vody z vrtů HVS1 a HVS2, byl 

doplněn o údaje upřesňující místo odběru (souřadnice JTSK, hydrogeologický rajon, 
hydrogeologické pořadí) a platnost povolení, přičemž se povolené odebírané množství 
nemění 

7) bod 4.2.5., kterým se vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť 
nebezpečné závadné látky do kanalizace, byl doplněn o údaje upřesňující místo vypouštění 
(souřadnice JTSK, hydrogeologický rajon, hydrogeologické pořadí), množství (dle smlouvy 
s BVK, a.s.) a platnost povolení 

8) podmínka č. 6.2. byla rozšířena o výrobu horké vody 



9/11 
 

9) podmínka č. 9.1.1.1., týkající se monitoringu podzemních vod, byla uvedena do souladu 
s platnou legislativou – byla z ní vypuštěna část týkající se měření jakosti odebrané vody 
a doplněna povinnost předkládání údajů o skutečném odběru prostřednictvím systému 
ISPOP 

10) v podmínce č. 9.1.1.3., týkající se monitoringu odpadních vod, byla stanovena četnost 
odběru vzorků 4 x ročně místo původního odkazu na kanalizační řád města Brna 

11) celý bod 11. byl přeformulován, neboť náležitosti zprávy o plnění podmínek integrovaného 
povolení byly stanoveny právním předpisem (vyhláška č. 288/2013 Sb.) a tudíž je 
nadbytečné opětovně shrnovat požadované dokumenty předkládané v rámci této zprávy 
k ověření plnění emisních limitů a podmínek provozu, stanovených v integrovaném 
povolení 

Oznámení o zahájení správního řízení bylo zasláno účastníkům řízení a příslušným správním 
úřadům pod č. j. JMK 75093/2016 dne 19.05.2016. Ve stanovené lhůtě obdržel krajský úřad 
k předloženým podkladům:  
- Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, pod ozn. 

ČIŽP/47/ŘI/160 0186 042/16/BLV ze dne 01.06.2016, která: 
- z hlediska ochrany ovzduší: se všemi uvedenými změnami aktuálně platného IP a Dodatkem 

provozního řádu souhlasí,  
- z hlediska odpadového hospodářství: navrhuje upravit text týkající se solidifikace – zohlednit 

skutečnost, že solidifikace není prováděna, odpad je jako N odpad předáván oprávněné 
osobě, 

Vypořádání návrhu ČIŽP, OI Brno: Změna textu popisu Solidifikace se týká písmene b), tedy části, 
v níž je uveden výčet a popis jednotlivých Technických a technologických jednotek 
umístěných v zařízení mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. 
V následujícím písmeně c) Přímo spojené činnosti jsou již v bodě 6. Čištění spalin i v bodě 9. 
Úprava produktů z procesu čištění spalin uvedeny obě možnosti a to, že k solidifikaci 
(stabilizaci) může docházet v zařízení, nebo je tzv. END-produkt vznikající v systému čištění 
spalin předáván oprávněným osobám k následné úpravě (stabilizaci) mimo zařízení, jako 
nebezpečný odpad. 

- z hlediska ochrany vod: k předkládané změně IP nemá připomínky.  
-  Sdělení Povodí Moravy, s.p., pod ozn. PM030213/2016-203/Sto ze dne 02.06.2016, který 

jakožto správce povodí s vydáním předložené změny integrovaného povolení souhlasí.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí dále prověřil předložené podklady, 
shledal, že jsou v souladu s právními předpisy, a rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí uvedeno.  

 
Souhrnné porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 
Změnou integrovaného povolení není dotčeno porovnání s nejlepšími dostupnými technikami 
(BAT) uvedené v integrovaném povolení č.j. JMK 31277/2003 OŽPZ/Zl/12  ze dne 23.4.2004. 
Nové zařízení spalovny SAKO bylo projektováno a realizováno v souladu s požadavky na nejlepší 
dostupné techniky (BAT) definované sektorovým referenčním dokumentem BREF (Reference 
document on Best Available Techniques) o Spalování odpadů zpracovaným Evropskou komisí. 

 
Z důvodu lepší přehlednosti vydává krajský úřad ve smyslu § 19a odst. 7 zákona o integrované 
prevenci úplné znění výrokové části integrovaného povolení, které je přílohou tohoto rozhodnutí 
o změně č. 11 integrovaného povolení.  
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Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 
• SAKO, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno  
• Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno - DS 
• Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,  631 75 Brno – DS 
 
Příslušné správní úřady:  
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
• Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno - DS 
• Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 

601 67 Brno - DS 
• ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS 
• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – 

DS 
 
Na vědomí (po nabytí právní moci): 
• MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 

Praha 10 - DS 
• MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno - DS 
• Úřad městské části Brno-Židenice, odbor výstavby a územního plánu, Šámalova 60,  

615 00 Brno - DS 
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