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Krajský úřad Královéhradeckého kraje

váš dopis zn.:          
ze dne:                    
naše značka (č. j.):  KUKHK–23688/ZP/2019-3        dle rozdělovníku

vyřizuje:         Ing. Mgr. Milan Hůla
odbor | oddělení: životního prostředí a zemědělství / EIATO
linka | mobil:    495 817 424 / 727 883 638
email:    mhula@kr-kralovehradecky.cz

datum: 5. srpna 2019

počet listů: 2
počet příloh:  5 / listů: 
počet svazků: 
sp. znak, sk. režim: 209.1, A/10

Oznámení zahájení řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna 
Plhov“ dle 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 o integrované 
prevenci“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem 
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný 
správní úřad podle ustanovení § 33 písm. b) zákona o integrované prevenci, obdržel dne 
29. července 2019 žádost o integrované povolení (dále jen „integrované povolení“) 
pro zařízení „Teplárna Plhov“ podle ust. § 4 zákona o integrované prevenci. Zařízení 
se nachází na území města Náchod, v katastrálním území Náchod. Provozovatelem zařízení 
je společnost innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o., se sídlem Plhovská 544, 
547 01 Náchod, s přiděleným IČO 07846738 (dále „provozovatel“).

Předmětem správního řízení je vydání integrovaného povolení pro zařízení na výrobu tepla 
a elektrické energie – kotel K9, kogenerační jednotky KGJ1, KGJ2 a související technologie. 

Krajský úřad v návaznosti na výše uvedené v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení řízení 
o vydání integrovaného povolení s provozovatelem a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 
zákona o integrované prevenci postupuje žádost o vydání integrovaného povolení 
ve stanoveném rozsahu (viz příloha - žádost o vydání integrovaného povolení v elektronické 
podobě) k vyjádření:

– účastníkům řízení,
– příslušným a dotčeným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních 

právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení.

Krajský úřad dále v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci 
oznamuje zveřejnění žádosti (dále jen „stručné shrnutí údajů“) podle ustanovení 
§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci prostřednictvím informačního systému 
integrované prevence (http://www.mzp.cz/ippc) a na své úřední desce na dobu 30 dnů.
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Krajský úřad žádá město Náchod, aby v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona 
o integrované prevenci vyvěsilo žádost (viz příloha – stručné shrnutí údajů v žádosti) na své 
úřední desce na dobu 30 dnů. V této lhůtě může každý zaslat krajskému úřadu 
své vyjádření k žádosti. Krajský úřad dále žádá město Náchod o písemné vyrozumění o dni 
vyvěšení a sejmutí stručného shrnutí údajů na své úřední desce.
Příslušné a dotčené správní úřady zašlou krajskému úřadu vyjádření v souladu 
s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci nejpozději do 30 dnů po obdržení 
žádosti. Vyjádření musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek 
k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které dotčený správní 
úřad navrhuje zahrnout do integrovaného povolení. K vyjádřením dotčených správních úřadů 
zaslaných po lhůtě uvedené v tomto odstavci krajský úřad v souladu s ustanovením § 9 
odst. 4 zákona o integrované prevenci nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou zaslat svá vyjádření, v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona 
o integrované prevenci, krajskému úřadu ve lhůtě do 30 dnů po obdržení žádosti.

Bližší informace o zařízení lze nalézt na internetu v informačním systému integrované 
prevence http://www.mzp.cz/ippc. Se všemi podklady řízení o vydání integrovaného povolení 
se lze seznámit v úřední dny (pondělí a středa od 8:00 – 17:00 hodin) na krajském úřadu, 
odbor životního prostředí a zemědělství, na adrese Pivovarské nám. 1245/2, blok C, 
č. dveří N1. 105, nebo také po předchozí telefonické dohodě mimo úřední dny 
– Ing. Mgr. Hůla, tel. 495 817 424.

-otisk razítka-

z p. Ing. Mgr. Milan Hůla
odborný referent na úseku
integrované prevence

Příloha (elektronický dokument):
Žádost o integrované povolení

Rozdělovník:
Účastníci řízení
1. innogy Energo, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice
2. innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o., Plhovská 544, 547 01 Náchod
3. Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
4. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde

Dotčené a příslušné správní úřady
1. Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod, 547 01 Náchod 1
2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 

Králové

Na vědomí
1. innogy Energo, s.r.o., Plhovská 544, 547 35 Náchod
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
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