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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: 

v části „závazné podmínky provozu zařízení“ v bodě 4.2.5. doba platnosti povolení zní: 

Doba platnosti povolení: do 31.07.2024. 

 
Ostatní podmínky 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, 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, 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, rozhodnutím o změně č. 4 integrovaného povolení č. j. JMK 114056/2008 ze dne 
09.10.2008, které nabylo právní moci 31.10.2008, 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, 
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, rozhodnutím o změně č. 7 integrovaného povolení č. j. 
JMK 3080/2011 ze dne 17.06.2011, které nabylo právní moci 26.07.2011, 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, 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, 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, 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, rozhodnutím o změně 
č. 11 integrovaného povolení č. j. JMK 64981/2016 ze dne 27.06.2016, které nabylo právní moci 
dne 16.07.2016, a dále rozhodnutím o změně č. 12 integrovaného povolení č. j. JMK 119114/2016 
ze dne 30.09.2016, které nabylo právní moci dne 25.10.2016, zůstávají v platnosti. 

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

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace 
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 30.06.2020 obdržel krajský úřad od společnosti SAKO Brno, a.s. (dále jen „provozovatel“) 
žádost ze dne 29.05.2020 o prodloužení platnosti 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. Přílohou žádosti byla nová smlouva č. 2010046176 o odvádění 
odpadních vod, kterou s provozovatelem uzavřela společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
s účinností od 01.11.2019 na dobu neurčitou. 
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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. Změna spočívá v prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod 
s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky – AOX z areálu zařízení do kanalizace města Brna, 
přičemž emisní limity pro vypouštění odpadních vod ani povolené množství vypouštěných 
odpadních vod, stanovené v platném integrovaném povolení v souladu s kanalizačním řádem 
města Brna a smlouvou o odvádění odpadních vod, se nemění. Řízení bylo tedy zahájeno dle 
ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – dnem 
podání žádosti. 

Krajský úřad dne 15.07.2020 pod č. j. JMK 100422/2020 oznámil zahájení řízení o změně 
č. 13 integrovaného povolení, jehož předmětem bylo projednání změny v části „závazné podmínky 
provozu zařízení“, kde v bodě 4.2.5., který 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 

bude doba platnosti povolení stanovena do 31.07.2024. 

Oznámení o zahájení správního řízení bylo zasláno účastníkům řízení (provozovatel a provozovatel 
kanalizace města – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.) a příslušným správním úřadům.  

Ve stanovené lhůtě obdržel krajský úřad k předloženým podkladům vyjádření České inspekce 
životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno, pod zn. ČIŽP/47/2020/7376 ze dne 28.07.2020, 
která k předmětné změně IP nemá připomínek. 

Tímto rozhodnutím je v souladu s § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazeno:  
- povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky – AOX 

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. 

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto 
integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci 
integrovaným povolením nedotčeny.  

Krajský úřad dále prověřil předložené podklady, shledal, že jsou v souladu s právními předpisy a na 
základě zjištěných skutečností 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 23.04.2004. 
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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.   

Vydání tohoto rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení není předmětem správního 
poplatku ve smyslu položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 

P o u č e n í  

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu 
životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního 
prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Odvolání se 
podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení 
zůstalo správnímu orgánu. 

 

 

 

 

 

JUDr. Lenka Plhalová 
pověřena vedením odboru  

   vz. Ing. Jiří Hájek, v.r. 
  vedoucí oddělení posuzování vlivů 

na životní prostředí 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Beránková 
 
Rozdělovník 
Účastníci řízení: 

• SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno – DS 

• Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno - DS 

Příslušné správní úřady:  

• Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno - 
zde 

• 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 
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