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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny č. 19
integrovaného povolení pro zařízení „Válcovna drátů a jemných profilů“.

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně
a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 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 jen „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl,
že integrované povolení čj. 12917/2005/ŽPZ/Had/0009 ze dne 14. 9. 2005, ve znění pozdějších změn (dále
„integrované povolení“), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Válcovna drátů
a jemných profilů“, které je provozováno právnickou osobou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem
Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 18050646, [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále „provozovatel zařízení“], v souladu s § 19a odst. 3)
zákona o integrované prevenci se mění takto:
V části III. kapitole A: výrokové části integrovaného povolení, v bodu 2) schvaluje písmena a) a b)
nově zní:
a) „Havarijní plán pro případ havárie dle vodního zákona pro středisko VJfv – Čistírna dlouhých sochorů, nová
čistírna dlouhých sochorů“, přiděleno č. 109991/18/I,
b) „Havarijní plán pro případ havárie dle vodního zákona pro středisko VJfp – Povrchová úprava drátu, žíhací
pece, loupací a zušlechťovací linka“, přiděleno č. 109991/18/II,
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Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dopisem VEv/Chov/58/18 ze dne 10. 7. 2018 od společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.,
podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, ohlášení plánované změny v provozu zařízení
„Válcovna
drátů
a
jemných
profilů“,
pro
které
je
vydáno
integrované
povolení
čj. MSK 12917/2005/ŽPZ/Had/0009 ze dne 14. 9. 2005, ve znění pozdějších změn. Předmětem změny
je aktualizace plánů opatření pro případy havárie (havarijních plánů) podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatel zařízení předložil ke schválení „Havarijní plán pro případ havárie dle vodního zákona pro středisko
VJfv – Čistírna dlouhých sochorů, nová čistírna dlouhých sochorů“ (dále „havarijní plán pro ČDS“) a „Havarijní
plán pro případ havárie dle vodního zákona pro středisko VJfp – Povrchová úprava drátu, žíhací pece, loupací
a zušlechťovací linka“ (dále „havarijní plán pro povrchovou úpravu“). Tato havarijní plány byly předem
projednány s krajským úřadem.
V havarijním plánu pro ČDS jsou aktualizovány kapitoly 2. a 3., je doplněna nová kapitola 6. Popis cest odtoku
odpadních vod a vod použitých k hašení, je upravena a doplněna kapitola 8., v kapitole 9. je doplněn
a aktualizován seznam a popis zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami a jsou přidány podkapitoly
9.8 – 9.12, dále jsou doplněna důležitá telefonní čísla v kapitole 14. a doplněny a aktualizovány přílohy.
V havarijním plánu pro povrchovou úpravu je doplněna nová kapitola 6. Popis cest odtoku odpadních vod a vod
použitých k hašení, v kapitole 9. je doplněn a aktualizován seznam a popis zařízení, ve kterých se zachází
se závadnými látkami a jsou přidány podkapitoly 9.3 – 9.8 a kapitola 14. je doplněna o důležitá telefonní čísla.
Krajský úřad zvážil možné dopady výše popsané změny v provozu zařízení a dospěl k závěru, že nepředstavuje
podstatnou změnu v provozu zařízení definovanou v § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť
plánovaná změna se nijak netýká prahových hodnot rozhodných pro zařízení „Válcovna drátů a jemných profilů“
[kategorie 2.3 a) Válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 tun surové oceli za hodinu] 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.
Krajský úřad je současně toho názoru, že schválení aktualizovaných havarijních plánů, jak je výše uvedeno,
nepředstavuje změnu, která by měla významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.
Havarijní plán vychází ze současně platných právních předpisů a je zpracován v souladu s vyhláškou
č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu
a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Jeho schválení nebude
mít negativní vliv na žádnou složku životního prostředí. Nedochází ani k faktické změně v užívání, způsobu
provozu, nebo rozsahu zařízení, a proto se vliv zařízení na lidské zdraví, nebo životní prostředí v důsledku vydané
změny integrovaného povolení nezmění. Změna havarijního plánu současně není v rozporu s platným
„Referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách (BREF) pro zpracování železných kovů, část
Válcovny za tepla“, říjen 2010.
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.
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Vzhledem k tomu, že změnu je nezbytné zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, bylo ze strany krajského
úřadu zahájeno toto správní řízení.
Krajský úřad zahájil správní řízení ve věci vydání změny výše uvedeného integrovaného povolení dopisem
čj. MSK 102971/2018 ze dne 13. 7. 2018. Zároveň krajský úřad tímtéž dopisem požádal Povodí Odry, státní
podnik (dále „Povodí Odry“) jako správce dotčeného vodního toku, o zaslání vyjádření k předloženým havarijním
plánům v rámci vzájemné spolupráce v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu.
Krajský úřad obdržel v průběhu správního řízení vyjádření Povodí Odry, státní podnik, pod zn.
POD/10862/2018/922 ze dne 18. 7. 2018, bez připomínek.
Dopisem čj. MSK 108286/2018 ze dne 25. 7. 2018 krajský úřad před vydáním rozhodnutí dal, ve smyslu § 36
odst. 3 správního řádu, účastníku řízení možnost vyjádřit se k podkladům. Současně krajský úřad zaslal
provozovateli zařízení předmětné vyjádření Povodí Odry. Možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nebylo
provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení využito.
Jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, v části III. kapitole A: bodu 2) integrovaného povolení jsou
schváleny aktualizované havarijní plány - „Havarijní plán pro případ havárie dle vodního zákona pro středisko
VJfv – Čistírna dlouhých sochorů, nová čistírna dlouhých sochorů“ a „Havarijní plán pro případ havárie dle
vodního zákona pro provoz KJT kontijemná trať“. Havarijní plány byly projednány se správcem vodního toku
Povodím Odry, státní podnik. Havarijní plán pro ČDS aktualizuje a nahrazuje stávající havarijní plán
č. 4506/14/II, havarijní plán pro povrchovou úpravu kovů aktualizuje a nahrazuje stávající havarijní plán
č. 115952/16.
Schválením havarijních plánů postupem podle zákona o integrované prevenci je nahrazeno jejich schválení podle
zvláštních právních předpisů - dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je již
zakotveno v části III. kapitole C: bodu 1) integrovaného povolení.
Krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení v části uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí,
v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.
Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro
určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 k zákonu o integrované prevenci, provedeného
a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení.
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 činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).
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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 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

Rozdělovník
1. Účastník řízení:
 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec [v příloze zaslán dokument
vydaný ve výroku tohoto rozhodnutí]
2. Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):


Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – Staré Město



Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, zde



Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde



Městský úřad Třinec, odbor ŽPaZ, Jablunkovská 160,739 61 Třinec – Staré Město



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava




Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
[v příloze zaslán dokument vydaný ve výroku tohoto rozhodnutí]




Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Vršovice
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