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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení zahájení řízení o vydání nepodstatné změny č. 14 integrovaného povolení
pro zařízení „Závod Řetenice – zařízení na výrobu plochého skla - výrobní linka R1,
výrobní linka R2 a související provozy“ společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen
AGC Group
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění novel, § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č.
76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění novel (dále jen „zákon o integrované
prevenci“), a podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění novel,
u v ě d o m u j e účastníky řízení podle § 47 správního řádu, že dne 13.11.2019 bylo
přijetím žádostí společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, se sídlem Sklářská
450, 416 74 Teplice, IČ 148 64 576o změnu integrovaného povolení pro zařízení „Závod
Řetenice – zařízení na výrobu plochého skla - výrobní linka R1, výrobní linka R2 a
související provozy“
zahájeno řízení
o vydání nepodstatné změny integrovaného povolení ve smyslu ustanovení § 19a odst. 2
zákona o integrované prevenci. Integrované povolení bylo vydáno pod 95/ZPZ/2007/IP116/Bla, dne 03. 09. 2007, se změnami č.j.: 95/ŽPZ/2007/IP-116/Z1/Bla, dne 09. 11. 2007,
č.j.: 649/ŽPZ/08/IP-116/Z2/Rc, dne 27. 02. 2008, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z3/Tom, 02. 11.
2009 včetně opravy č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z3/Tom, dne 18. 11. 2009, č.j.:
2413/ŽPZ/09/IP-116/Z4/Tom, dne 24. 08. 2010, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z5/Tom, dne 08.
12. 2010, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z6/Tom, dne 21.02. 2012, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP116/Z7/Tom, dne 28. 08. 2012, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z8/Tom, dne 14. 11. 2013, č.j.:
2413/ZPZ/09/IP-116/Z9/Tom-Cet, ze dne 06. 01. 2015, č.j.: 3983/ZPZ/2015-3/IP116/Z10/Cet ze dne 18. 01. 2016, č.j. 474/ZPZ/2016/IP-116/Z11/Cet ze dne 21.06.2016, č.j.
2947/ZPZ/18/IP-116/Z12/Vi ze dne 02.08.2018 a č.j. 3561/ZPZ/18/IP-116/Z13/Vi ze dne
9.11.2018.
Předmětem řízení je:
1.
Povolení odběru povrchových vod podle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon)
z vodní nádrže Barbora. Odběr vody bude prováděn ponorným čerpadlem do potrubí
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2.

ze dne: 15.11.2019

DN 150, které bude ústit do nového výústního objektu v Kamenitém rybníce (samotný
odběr vody bude realizován přes odběrné místo ČS AGC v Kamenitém rybníku). Pro
povolení odběru navrhuje provozovatel tyto podmínky:
odběr bude prováděn pouze v době objektivní nemožnosti čerpání vody z VN
Všechlapy a toku Bouřlivec (přes Kamenitý rybník)
zahájení odběru bude v předstihu 2 pracovních dnů oznámeno vodohospodářskému
dispečinku Povodí Ohře, státní podnik
maximální odebrané množství bude 10 I/s, 864 m3/měsíc, 80 000 m3/rok
množství odebrané vody bude měřeno instalovaným měřidlem, jehož správnost bude
ověřována podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění
limitní hodnotou hladiny pro ukončení čerpání je 246,30 m n. m
výška hladiny bude měřena instalovanou měrnou latí.
Změna povolení k nakládání s podzemními vodami – využití podzemní vody ze
studny S11 drenáž R2. V současné době je povoleno z této studny čerpání vody za
účelem snižování její hladiny podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona,
provozovatel žádá o povolení využít tyto vody pro chlazení sklářské technologie, tedy
o povolení odběru podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona.

Dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy, nejpozději do 20 dnů ode dne doručení tohoto opatření, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Zároveň mají právo nahlížet do spisu, a to na Krajském úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, budova C, Stroupežnického 16,
400 02 Ústí nad Labem.

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
Rozdělovník:
účastníci řízení:
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 41724 Jeníkov
- Město Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 12800 Praha 2
dotčené orgány:
- Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
Žádáme o vyvěšení tohoto opatření na úřední desce po dobu 15 dnů, o vyznačení dne
vyvěšení a sejmutí a poté vrácení našemu úřadu.
Obec Jeníkov
Město Hrob
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí, zde
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