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R o z h o d n u t í 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) jako věcně a místně 
příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší (dále jen zákon) a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost Vězeňské služby České republiky, se sídlem 
Soudní 1672/1a, Praha 4, IČ 00212423, o povolení  provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje 
uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených 
podkladů rozhodl dnešního dne takto: 

Řízení dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona ve věci povolení provozu změněného 
vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, uvedeného v příloze č. 2 k zákonu 
(kód 1.1.) – plynové kotelny (po výměně části spalovací technologie) o celkovém tepelném 
příkonu 5928 kW, v areálu Vazební věznice Ruzyně, na adrese Staré náměstí 6/3, Praha 6, 
provozovatele Vězeňské služby České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, 
IČ 00212423, se dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu z a s t a v u j e. 

O d ů v o d n ě n í 

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy obdržel dne 2.10.2012 žádost Vězeňské 
služby České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, o povolení provozu vyjmenovaného 
stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu – plynové kotelny po realizované výměně 
části spalovací technologie o celkovém tepelném příkonu 5928 kW, v areálu Vazební věznice 
Ruzyně, Staré náměstí 6/3, Praha 6. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené 
věci. 
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Při telefonické konzultaci s účastníkem řízení bylo z jeho strany sděleno zdejšímu úřadu, že výměna 
spalovací technologie v kotelně Vazební věznice Ruzyně nebyla ještě dokončena (dokončení výměny 
spalovací technologie bylo předpokládáno v průběhu měsíce listopadu 2012). Z tohoto důvodu tedy 
v době podání žádosti nemohly být doloženy podklady, nezbytné k řádnému projednání a posouzení 
věci. Jedná se o dokumenty dokládající skutečné provedení stavby zdroje a dále protokol o 
autorizovaném měření emisí, dokládající schopnost zdroje plnit stanovené emisní limity.  

Proto správní orgán vyzval žadatele k doplnění podkladů ve stanovené lhůtě (do 31.12.2012) a 
současně usnesením č. j. S-MHMP-1287887/2012/2/OZP-III-Vyš/R-3228 ze dne 9.11.2012 řízení ve 
věci přerušil. Toto usnesení bylo žadateli prokazatelně doručeno dne 13.11.2012, právní moci pak 
nabylo dne 29.11.2012.  

Vzhledem ke skutečnosti, že ve stanovené lhůtě do 31.12.2012 a ani dodatečně až do dnešního dne 
žadatel chybějící podklady nedoplnil, správní orgán v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) 
správního řádu řízení ve věci dnešního dne usnesením zastavil. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení 
k Ministerstvu životního prostředí České republiky podáním učiněným u Magistrátu hlavního města 
Prahy. 

 
 
 
 

 Otisk úředního razítka 

Ing. Josef  J a n o t a 
vedoucí oddělení ochrany ovzduší 
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