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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
  

 
 
 

PATOK a.s. 
U Porcelánky 2903 
440 01 Louny

 
Datum:   19. ledna 2021  
Spisová značka:  KUUK/163093/2020/5/ZPZ/IP-60/Z12/Sk 
Číslo jednací:  KUUK/010194/2021 
UID:     kuukescd0d2cc 
Vyřizuje/linka:  Ing. Helena Skalníková/963 
Počet listů/příloh:  4/2 

 
Nepodstatná změna č. 12 integrovaného povolení pro zařízení „Linka na čištění 
zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“ společnosti 
PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48 

 
ROZHODNUTÍ  

 
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 pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 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, v platném znění (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 „Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a 
sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“ společnosti PATOK a.s., se sídlem U Porcelánky 
2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48, které bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje, 
odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 1652/05/ZPZ/IP-60/Sk z 5. 6. 2006, se 
změnami č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk z 23. 11. 2006, č.j.: 2653/ŽPZ/08/IP-60/Z2/Rc z 25. 
5. 2009, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z3/Tom z 11. 1. 2010, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z4/Tom z 13. 6. 
2011, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z5/Tom z 18. 6. 2012, č.j.: 483/ZPZ/2013/IP-60/Z6/Sk z 13. 5. 
2013, č.j.: 1242/ZPZ/2014/IP-60/Z7/Sk z 15. 5. 2014, č.j.: 27/ZPZ/2016/IP-60/Z8/Sk z 23. 2. 
2016, č.j.: 2674/ZPZ/2016/IP-60/Z9/Sk z 28. 3. 2017, č.j.: 2311/ZPZ/2017/IP-60/Z10/Sk ze 
17. 7. 2017 a spis. zn.: KUUK/133827/2019/ZPZ/IP-60/Z11/Sk z 24. 10. 2019, takto: 

 
1) V Popisu zařízení a s ním přímo spojených činnostech se v části a) Technické a 

technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci přidávají 
dvě nové odrážky, které zní takto: 
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 Podzemní zásobník pohonných hmot (nafty) o objemu 30 m3, jehož součástí je výdejní 
stojan - neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, zdroj neuvedený v příloze č. 2 
k zákonu č. 201/2012 Sb. 

 Výrobní hala - zastavěná plocha 786 m2, součástí je mycí box a jímka o objemu 16 m3 
pro odpadní vody z mycího boxu a kotelna (je instalován 2x kotel Viessmann Vitodens 
200-W B2HA s výkonem 17 - 45 kW, 2x „sahara“ Monzun VH-RTI 180 EM, vytápění 
myčky „sahara“ - 1x Monzun KLIM 400 EM – výkon 22,2 - 50,4 kW) 

 
 
2) V kapitole 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady 

se mění podmínka 3.1., která nově zní takto:  
 
 
3.1. V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) 
se vydává souhlas k provozování zařízení: 

  k odstraňování odpadů - Linka na čištění zaolejovaných vod - podle kódu D9 
přílohy č. 4 zákona o odpadech (CZU00587) 

  k odstraňování odpadů - Zařízení na úpravu a odstraňování zaolejovaných a 
emulgovaných vod AKTIBENT SD 01 - podle kódu D13 přílohy č. 4 zákona o 
odpadech (CZU00586) 

  k odstraňování odpadů – Zařízení na stabilizaci odpadních kalů s vysokým 
obsahem ropných látek a dalších nebezpečných látek Louny - podle kódu D9 
přílohy č. 4 zákona o odpadech (CZU00585) 

  ke sběru, výkupu a odstraňování odpadů - Sběrný dvůr odpadů Louny 
(CZU00174) 

 k úpravě odpadů – Mobilní zařízení KSA k odvodnění kontaminovaných kalů a 
sedimentů na území Ústeckého kraje - podle kódu D9 a D13 přílohy č. 4 zákona o 
odpadech (CZU00838) 

a s provozními řády (Provozní řád - Linka na čištění odpadních kalů a kapalných 
odpadů PATOK a.s. Louny, ze 14. 5. 2020, Provozní řád pro zařízení na úpravu a 
odstraňování zaolejovaných a emulgovaných vod AKTIBENT SD, z dubna 2012, 
Provozní řád – Zařízení na stabilizaci odpadních kalů s vysokým obsahem ropných 
látek a dalších nebezpečných látek Louny, z 1. dubna 2009, aktualizovaný Provozní 
řád - Zařízení ke sběru, výkupu a odstraňování odpadů PATOK a.s. Louny, z 24. 
března 2017 a Provozní řád mobilního zařízení KSA SIMON MOOS na úpravu odpadů 
- odvodňování kalů a sedimentů, z května 2011). 

 
 
Ostatní podmínky integrovaného povolení zůstávají beze změny. 

Změna č. 12 integrovaného povolení se vydává na dobu neurčitou. 
 

 
ODŮVODNĚNÍ  

 
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, byla dne 2. 11. 
2020 doručena společností PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48, 
žádost o změnu č. 12 integrovaného povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných 
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odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“, které bylo vydáno Krajským 
úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 
1652/05/ZPZ/IP-60/Sk z 5. 6. 2006, se změnami č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk z 23. 11. 
2006, č.j.: 2653/ŽPZ/08/IP-60/Z2/Rc z 25. 5. 2009, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z3/Tom z 11. 1. 
2010, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z4/Tom z 13. 6. 2011, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z5/Tom z 18. 6. 
2012, č.j.: 483/ZPZ/2013/IP-60/Z6/Sk z 13. 5. 2013, č.j.: 1242/ZPZ/2014/IP-60/Z7/Sk z 15. 5. 
2014, č.j.: 27/ZPZ/2016/IP-60/Z8/Sk z 23. 2. 2016, č.j.: 2674/ZPZ/2016/IP-60/Z9/Sk z 28. 3. 
2017, č.j.: 2311/ZPZ/2017/IP-60/Z10/Sk ze 17. 7. 2017 a spis. zn.: 
KUUK/133827/2019/ZPZ/IP-60/Z11/Sk z 24. 10. 2019.  

Předmětem řízení je schválení aktualizovaného provozního řádu „Linka na čištění odpadních 
kalů a kapalných odpadů PATOK a.s. Louny“ a doplnění výrobní haly a čerpací stanice 
pohonných hmot do popisu zařízení.  

Na základě předložené žádosti došel Krajský úřad Ústeckého kraje podle § 19a odst. 2 
zákona o integrované prevenci k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu 
zařízení. V zařízení nedochází ke změně v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, 
která by dosahovala prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu o integrované 
prevenci, dále se nejedná o změnu provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu 
zpracovávajícího pouze ostatní odpad, ani plánovaná změna nemá významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Jedná se o schválení aktualizovaného 
provozního řádu a změnu v popisu zařízení. 

Krajský úřad dopisem spis. zn.: KUUK/163093/2020/3/ZPZ/IP-60/Z12/Sk, č.j.: 
KUUK/164481/2020 ze dne 4. 11. 2020 požádal Krajskou hygienickou stanici, územní 
pracoviště Louny, o vyjádření. Ta se vyjádřila souhlasným vyjádřením č.j.: KHSUL 
81959/2020 ze dne 20. 11. 2020. 

V integrovaném povolení byly provedeny následující změny: 

1. Do popisu zařízení byl doplněn popis nové výrobní haly a podzemního zásobníku 
pohonných hmot s výdejním stojanem. 

2. V kapitole 3. byla schválena aktualizace provozního řádu „Linka na čištění odpadních 
kalů a kapalných odpadů PATOK a.s. Louny“. 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad 
žádosti a jejích příloh se zákonem o integrované prevenci a dalších složkových předpisů 
vydaných na úseku ochrany životního prostředí. Stanovením podmínek upřesnil podmínky 
provozu zařízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Pro přehlednost zdejší úřad uvádí v příloze tohoto rozhodnutí úplné znění výrokové části 
integrovaného povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný 
dvůr v areálu PATOK Louny“, 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, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve 
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní 
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správy IV, Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem podáním učiněným u Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty 
je následující den po dni doručení. 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. 

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 
 

 

Přílohy 

1) Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j.: 1652/05/ZPZ/IP-60/Sk z 5. 6. 
2006, se změnami č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk z 23. 11. 2006, č.j.: 2653/ŽPZ/08/IP-
60/Z2/Rc z 25. 5. 2009, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z3/Tom z 11. 1. 2010, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-
60/Z4/Tom z 13. 6. 2011, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z5/Tom z 18. 6. 2012, č.j.: 
483/ZPZ/2013/IP-60/Z6/Sk z 13. 5. 2013, č.j.: 1242/ZPZ/2014/IP-60/Z7/Sk z 15. 5. 2014, 
č.j.: 27/ZPZ/2016/IP-60/Z8/Sk z 23. 2. 2016, č.j.: 2674/ZPZ/2016/IP-60/Z9/Sk z 28. 3. 
2017, č.j.: 2311/ZPZ/2017/IP-60/Z10/Sk ze 17. 7. 2017, spis. zn.: 
KUUK/133827/2019/ZPZ/IP-60/Z11/Sk z 24. 10. 2019 a spis. zn.: 
KUUK/163093/2020/5/ZPZ/IP-60/Z12/Sk z 19. 1. 2021 

2) Provozní řád „Linka na čištění odpadních kalů a kapalných odpadů PATOK a.s. Louny“ 
ze 14. 5. 2020 

 

Rozdělovník 

 
Účastník řízení: 
adresát 
 
Příslušný správní úřad: 

KHS Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny, Poděbradova 749, 440 38 Louny 
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