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Věc: Stanovisko k podnětu „areál Kovohutě, Mníšek pod Brdy“

Dne  13.1.2015  byl  Českou  inspekcí  životního  prostředí,  oblastním  inspektorátem 
Praha,  oddělením ochrany ovzduší (dále jen „inspekce“) přijat Váš podnět týkající  se bílé 
zapáchající mlhy pocházející z areálu Kovohutí v Mníšku pod Brdy. 

Na  základě  Vašeho  podnětu  byly  ve  dnech  16.1.2015,  22.1.2015,  29.1.2015  a 
10.2.2015 v ranních hodinách provedeny neohlášené kontroly společností v areálu bývalých 
Kovohutí Mníšek.

Společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.  – během neohlášených kontrol nebyla 
v provozu  žádná  výrobní  linka  společnosti.  V současné  době  je  hlavní  provoz zařízení  z 
ekonomických  důvodů  dočasně  přerušen.  Během přerušení  provozu  se  provozovatel  řídil 
podle 7. změny integrovaného povolení. Toto povolení mělo platnost do konce roku 2014, a 
nyní se provozovatel opět má řídit dle 6. změny integrovaného povolení. V současné době je 
v provozu pouze část zařízení - linka sušení hliníkových třísek - k úpravě odpadů za účelem 
snížení  jejich  objemu  a  případně  snížení  jejich  nebezpečných  vlastností.  Linka  sušení 
hliníkových třísek pracuje na principu nepřímého ohřevu Al třísek,  odstranění odpařených 
nečistot  v  dopalovací  komoře  a  filtračním  zařízení  pro  zachycení  pevných  částí  úletů  a 
magnetické  separaci  pro  vytřídění  nežádoucích  železných  třísek.  Výroba  na  této  lince 
neprobíhá kontinuálně, ale pouze v kampaních. Při kontrolách tedy nebyla linka v provozu. 
Dle sdělení provozovatele prováděla společnost koncem roku 2014 úpravy na výše uvedené 
lince, tak aby byla schopná samostatného provozu a začátkem ledna 2015 již na lince jedna 
výrobní kampaň proběhla. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo pouze o nehlášené kontroly a v areálu nebyly 
přítomné kompetentní osoby, plánuje oddělení integrace OI Praha v nejbližší době provést 
ohlášenou kontrolu, která bude zaměřena na kontrolu plnění všech podmínek integrovaného 
povolení. 

Při  kontrolách ostatních společností,  které provozují  výrobní činnost v předmětném 
areálu, nebylo zjištěno porušení zákona o ochraně ovzduší.  
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