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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 19. změny
integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Dolu ČSM“

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení
správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“)
rozhodl, že integrované povolení čj. MSK 53590/2007 ze dne 2. 5. 2007, ve znění pozdějších změn (dále
„integrované povolení“), vydané pro zařízení „Teplárna Dolu ČSM“, které je provozováno právnickou osobou
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., se sídlem Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava, IČ 27826554 [účastník
řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, (dále též
„provozovatel zařízení“)], se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci mění takto:
(1)
V části II., kapitole 1. výrokové části integrovaného povolení v bodu 1.1. písmene b) se celá tabulka emisních
limitů a podmínek pro teplovodní kotel K 6 nahrazuje ve znění:
Technologická
jednotka
Kotel K 6

Znečišťující látka

Emisní limit
(mg/m3)

NOX jako NO2

100

CO

50

Vztažné
podmínky

Četnost
měření

A*

1 x za 3
kalendářní
roky

* - vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních
podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 %.
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(2)
V části II., kapitole 1. výrokové části integrovaného povolení v bodu 1.1. písmene c) se celá tabulka emisních
limitů a podmínek pro plynový parní kotel K4 nahrazuje ve znění:
Technologická
jednotka
Kotel K 4

Znečišťující látka

Emisní limit
(mg/m3)

NOX jako NO2

100

CO

50

Vztažné
podmínky

Četnost
měření

A*

1 x za
kalendářní
rok

* - vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních
podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 %.
(3)
V části II., kapitole 1. výrokové části integrovaného povolení v bodu 1.1. písmene d) se celá tabulka emisních
limitů a podmínek pro plynový parní kotel K 2 nahrazuje ve znění:
Technologická
jednotka
Kotel K 4

Znečišťující látka

Emisní limit
(mg/m3)

NOX jako NO2

100

CO

50

Vztažné
podmínky

Četnost
měření

A*

1 x za
kalendářní
rok

* - vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních
podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 %.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 30. 1. 2020 od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny v provozu
zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Předmětem plánované změny byla žádost
o změnu emisních limitů zdrojů do 50 MW celkového tepelného příkonu v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb.
(dále „vyhláška č. 415/2012 Sb.“), o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, která stanovuje od 1. 1. 2020 nové emisní limity pro zdroje
spalující plynná paliva.
Krajský úřad zvážil možné dopady výše popsané změny v provozu zařízení a je současně toho názoru,
že v rámci tohoto správního řízení dochází pouze ke změně specifických emisních limitů v souladu s vyhláškou
č. 415/2012 Sb. u zdrojů spalující plynná paliva s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 ÷ 50 MW.
Na základě předložené žádosti provozovatele zařízení (uvedeno výše) oznámil krajský úřad přípisem
čj. MSK 17991/2020 ze dne 10. 2. 2020 zahájení správního řízení ve věci změny integrovaného povolení.
Provozovatel obdržel přípis datovou schránkou dne 17. 2. 2020, kdy současně krajský úřad, v souladu s § 12
odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, požádal Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava
(dále „ČIŽP“) o vyjádření k uvedeném záměru.
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Z předložených podkladů vyplývá, že záměr nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení, definovanou
v § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť sama o sobě nedosahuje prahových hodnot
uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. Nejedná se ani o podstatnou změnu, definovanou
v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3.
není pro toto správní řízení relevantní.
Proto krajský úřad po posouzení předložených podkladů a z výše uvedených důvodů dospěl k závěru,
že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona
o integrované prevenci.
Dne 26. 2. 2020 krajský úřad obdržel od České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava
vyjádření vydané pod zn. ČIŽP/49/2020/1472 ze dne 25. 2. 2020, kdy toto vyjádření bylo souhlasné,
bez připomínek.
Provozovatel zařízení se jako účastník řízení, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu seznámili s podklady
pro vydání rozhodnutí ve věci 19. změny integrovaného povolení dopisem čj. MSK 31532/2020
ze dne 2. 3. 2020.
K podkladům pro vydání rozhodnutí nebyly ze strany účastníka řízení ve stanovené lhůtě vzneseny připomínky.
V návaznosti na podanou žádost ze strany provozovatele krajský úřad tímto rozhodnutím, provedl následující
změny integrovaného povolení, kdy výrokem (1) ÷ (4) v souladu vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
přílohy č. 2, části II, tab. 2.1.2 (specifické emisní limity pro stacionární zdroje uvedené do provozu před
20. prosincem 2018) s platností od 1. ledna 2020 zrušil pro zdroje spalující plynná paliva s celkovým
jmenovitým tepelným příkonem 300 kW až 50 MW emisní limity pro TZL a SO2. Uvedenými výroky dále krajský
úřad pro NOX změnil hodnotu na 100 mg/m3 a pro CO na hodnotu 50 mg/m3.
Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích
pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci provedeného
a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení.
Integrované povolení bylo změněno v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních
částech zůstává integrované povolení beze změn. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno
v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů
tím nejsou dotčena.
Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně
integrovaného povolení je činěno z podmětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího
krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít
náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Podané odvolání
3/4
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení
kvality, environmentu
a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Čj.: MSK 35010/2020

Sp. zn.: ŽPZ/4276/2020/Raf

má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Na vědomí (po nabytí právní moci):


Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje, paní Jarmila Uvírová, zde



Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná



Magistrát města Karviná, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava



Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava



Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha
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