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Nepodstatná změna 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
R O Z H O D N U TÍ
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, podle § 11 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel, a podle ustanovení § 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“),
vydává
v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci rozhodnutí, jímž se mění
integrované 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, se sídlem Sklářská 450, 416 74 Teplice, IČ 148 64 576, které
bylo vydáno krajským úřadem pod č.j.: 95/ZPZ/2007/IP-116/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/IP116/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/IP116/Z6/Tom, dne 21.02. 2012, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/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/IP-116/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 09.11.2018 takto:
1)

Do kapitoly 3. Podmínky pro ochranu vod a předcházení haváriím se vkládají nové
podmínky I.c) 3.10. až 3.18. takto:

I.c) z vodní nádrže Barbora, v kraji Ústeckém, okrese Teplice, obci Jeníkov, katastrálním
území Oldřichov u Duchcova, (JTSK souřadnice X 975 559, Y 781337), ČHP 1-14-01-06000-00, HG rajón 6133. Odběr je realizován přes Kamenitý rybník. Účelem odběru vody je
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zajištění záložního zdroje pro chlazení sklářské technologie, výrobu páry, mytí skla a pro
požární účely. Odběr vody se povoluje pro nepravidelné odběry v průběhu celého
kalendářního roku bez ohledu na její kvalitu.
Údaje o povoleném množství odebíraných vod:
Průměrné množství
(l.s-1)

Maximální množství
(m3.den-1)

Maximální množství
(m3.rok-1)

864

80 000

10
K povolení se stanovují tyto podmínky
3.10.

Odběr bude prováděn ponorným čerpadlem do potrubí DN 150, které bude ústit do
nového výústního objektu v Kamenitém rybníce.

3.11.

Odběr povrchové vody bude prováděn pouze v případech, kdy prokazatelně není
možné odebírat povrchovou vodu z vodního toku Bouřlivec z VD Všechlapy ani z
vodního toku Bouřlivec.

3.12.

Zahájení odběru z nádrže Barbora bude v předstihu 2 pracovních dnů oznámeno na
vodohospodářský dispečink státního podniku Povodí Ohře: vhd@poh.cz , 474
636 306.

3.13.

Limitní hodnotou hladiny pro ukončení čerpání je hladina vody v nádrži Barbora ve
výšce 246,30 m n. m, výška hladiny bude měřena instalovanou měrnou latí.

3.14.

Nadlepšením průtoků pro Kamenitý rybník v Jeníkově se nesmí omezit dosavadní
účel nádrže Barbora, kterým je rekreace.

3.15.

Velikost odběru z Kamenitého rybníka bude respektovat povolené množství a
zároveň nesmí přesáhnout velikost množství nadlepšeného průtoku na přítoku do
Kamenitého rybníka. Při tomto odběru není provozovatel povinen plnit podmínku 3.8.
tohoto povolení.

3.16.

Množství odebrané vody bude měřeno měřidlem, jehož správnost bude ověřována
podle zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu
vyhl. č. 262/2000 Sb.

3.17.

Výsledky měření množství odebraných vod zpracované v tabelárním přehledu
za uplynulý kalendářní rok a za každý měsíc budou předávány 1 x ročně vždy
do 31. ledna následujícího roku Povodí Ohře, s.p., prostřednictvím ISPOP.

3.18.

1x měsíčně v průběhu čerpání budou emailem městu Hrob předávány přehledy
měření průtoků a výšky hladiny v nádrži Barbora.

3.19.

Povolení k odběru povrchových vod dle části se vydává na dobu do 31. 12. 2025.

2)

V kapitole 3. Podmínky pro ochranu vod a předcházení haváriím došlo vložením
podmínek 3.10. až 3.19. k přečíslování stávajících podmínek 3.10. až 3.40. Tyto
podmínky se nemění, pouze jsou nově očíslovány jako podmínky 3.20. až 3.50.

3)

V kapitole 3. Podmínky pro ochranu vod a předcházení haváriím se do podmínky IV.
(odběr podzemních vod) doplňuje studna S11 drenáž R2.

Ostatní podmínky integrovaného povolení zůstávají beze změny.
Změna č. 6 se vydává na dobu neurčitou.
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ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne
13.11.2019 od společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, se sídlem Sklářská
450, 416 74 Teplice, IČ 148 64 576 žádost o změnu integrovaného povolení pro zařízení
„Závod Řetenice – zařízení na výrobu plochého skla - výrobní linka R1, výrobní linka
R2 a související provozy“, které vydal Krajský úřad Ústeckého kraje pod č.j.
95/ZPZ/2007/IP-116/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/IP116/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 a č.j.
3561/ZPZ/18/IP-116/Z13/Vi ze dne 09.11.2018.
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
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).
Maximální odebrané množství bude 10 I/s, 864 m3/měsíc, 80 000 m3/rok. Důvodem
žádosti je potřeba zajištění dostatečného množství vody pro chlazení sklářské
technologie závodu Řetenice zejména v letním a podzimním období, kdy v uplynulých
letech díky nízkým srážkovým úhrnům, vysokým teplotám a čerpání vody spol. ČEZ
a.s. byl primární zdroj - nádrž Všechlapy pro tyto účely nedostatečný.
2. Změna povolení k nakládání s podzemními vodami – s ohledem na stávající
hydrologické podmínky v letním a podzimním období povolení využití podzemní vody
ze studny. 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 i pro chlazení sklářské technologie, tedy o povolení
odběru podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona a to při
zachování stávajících podmínek povolení pro odběr podzemních vod.

Žádost byla doložena souhlasnými stanovisky města Hrob ze dne 12.11.2019 a Povodí
Ohře, státní podnik ze dne 3.5.2019. Povodí Ohře ve svém stanovisku uvádí, že z hlediska
zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je uvedený
záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu
a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního
stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
Krajský úřad Ústeckého kraje podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci posoudil
podanou žádost a došel k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu. Předmětem
řízení je povolení odběru povrchových vod ze záložního zdroje pro zásobování areálu vodou
pouze v případě, že odběr vody z ostatních zdrojů nebude možný a dle názoru krajského
úřadu nelze předpokládat, že odběr vody z nádrže Barbora bude mít vzhledem
k požadovanému množství významný negativní vliv na životní prostředí. Že záměr nebude
mít negativní vliv na vodní poměry, uvádí i Povodí Ohře. Využití studny S11 drenáž R2 pro
chlazení při zachování stávajících podmínek nebude také mít negativní vliv na životní
prostředí.
Vzhledem k tomu, že povolení odběru má být realizováno z rekreační nádrže Barbora, která
má rozlohu cca 670 000 m2, krajský úřad zahájil dne 15.11.2019 řízení podle § 144 odst. 2
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správního řádu veřejnou vyhláškou a stanovil, že dotčené orgány mohou uplatnit svá
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději do 20 dnů
ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Do doby vydání rozhodnutí nebylo krajskému úřadu doručeno žádné vyjádření.
Krajský úřad v rozhodnutí povolil provozovateli v souladu s vodním zákonem záložní odběr
povrchových vod z nádrže Barbora. V podmínkách povolení byly zohledněny požadavky
Povodí Ohře, státní podnik. Město Hrob ve svém vyjádření požadovalo stanovit odběr na
max. 80 000 m3, čerpání má probíhat 3 měsíce v roce do min. výšky hladiny 246,3 m n. m. a
požadovalo minimálně 1 x měsíčně dostávat výstupy z měření průtoku a výšky hladiny.
Požadavek na časové omezení čerpání povrchových vod nebylo do podmínek zahrnuto.
Krajský úřad je toho názoru, že odběr je dostatečně omezen a to stanoveným průtokem a
objemem čerpaných vod a stanovenou výškou hladiny vody ve vodní nádrži Barbora.
Vzhledem k tomu, že odběr vody bude prováděn v závislosti na hydrometeorologické situaci
a dostupnosti vody ve vodní nádrži Všechlapy, nepovažuje krajský úřad za vhodné omezit
odběr na 3 měsíce za rok. Ostatní podmínky města Hrob byly zahrnuty do podmínek
integrovaného povolení.
Dále krajský úřad povolil provozovateli využít podzemní vodu čerpanou ze studny S11
drenáž R2 jako vodu odebranou pro chlazení sklářské technologie. Stávající podmínky
uvedené v bodě IV. kapitoly 3. integrovaného povolení stanovené pro odběr podzemních vod
zůstávají v platnosti.
V souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci vydává krajský úřad v příloze
tohoto rozhodnutí úplné znění výrokové části integrovaného povolení pro zařízení „Závod
Řetenice – zařízení na výrobu plochého skla - výrobní linka R1, výrobní linka R2 a
související provozy“ včetně jeho změn.
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při nepodstatné
změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci se podle položky 96
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu
odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, odboru
výkonu státní správy IV, Školní 5335, poštovní schránka 125, 430 01 Chomutov. Prvním
dnem lhůty je den následující po dni oznámení. V případě doručení fikcí se pro účely běhu
lhůty k podání odvolání považuje rozhodnutí za doručené desátým dnem ode dne, kdy
písemné vyhotovení rozhodnutí bylo uloženo u provozovatele poštovních služeb. Odvolání
se podává u Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
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Přílohy:
Úplné znění výrokové části integrovaného povolení včetně změn
Účastníci řízení:
Adresát
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
Na vědomí:
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí 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

Vyvěšeno:……………………………………………Sejmuto:………………………………………
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