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Yážený pane Peťíku,
Krajskému írřadu Středočeského kraje (d'ále jen ,Jaajs\ý úřaď.) byla dne |3.9,20|0 doručena
petice ,,Žádost občanůza okamžité řešení otazek životníhoprostředí v Čekitrovicích,,, kterou

postoupil Městslcý úřad Čelríkovice,odbor životriho prosfiedí. Dotěená petice byla již
projednrína v Zastupitelstvu města Čebkovice a v ěiásti,

ýkajícíse ochrany ovzdušía vod

obecně, byla dne l3.9.2o10 postoupena městem Čelríkovicena Českou inspekci životního
prosťedí.

Krajslcý úřad odbor živofirího prosředí a zemědělství sděluje k té části petice, ke ktere je
věcně a místně pffslušný, následující skuteěnosti.

Provozovatelé Tos-MET Čelákovice a Kovohutě Holding
Čelákovice uváděné v petici mají dle zikona

č. 76/2002

DT a.s. Divize Kovohutě
Sb., o integrované prevenci

a omezování znečištění,o integrovaném registru zneěišťování a o zrrěně někteýh zíkonů

(ákon o integrované prevenci), (dále jen

,,zákon..), schválena platná integrovaná povolení

(dále jen ,'IP*) obsahujici závamé podmínky provozu pro meěišťujícílátky uvedené v příloze

é.2 zátkona

vypouštěné ze zařízení provozovatelů a dalšíemisní limity stanovené na základě

dalšíchpnívníchpředpisů. V IP Tos-MET spol. r.o. ČeLíkovicejsou mimo jiné stanoveny

limity pro vypouštění odpadních vod do městské BČoV a emisní limity vypouštění
znečišťujících
látek do ovzduší. V současnédobě provádí krajslcý úřad v Tos-MET
Čelrákovice přezkum plnění stanovených závazrtých podmínek. V souěasné době nebylo
zjištěno překročenístanovených emisních limitů.

U

provozovatele Divize Kovohutě Čeilákovice byly zjištěny v ročnímhlášení o p|nění

IP nesnovnalosti. Na základě toho provďe l.rajský úřad v průběhu října 2010

podmÍnek

.mimoňádný přezkum plnění

vď

stanovených

podmínek v oblasti vypouštění odpadních

z areálu Divize Kovohutě Čehkovice do povnchových

je bude

vď

a v případě

áištění nedostatků

drále řešit dle platné legislativy.
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