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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání 15. změny
integrovaného povolení pro zařízení „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“.

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný správní úřad 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, rozhodl,
že integrované povolení čj. MSK 154420/2008 ze dne 27. 2. 2009, ve znění pozdějších změn
(dále „integrované povolení“), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Nápravná
opatření – Laguny Ostramo“, provozované právnickou osobou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se
sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle
§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále „provozovatel zařízení“], se v souladu s § 19a odst. 3
zákona o integrované prevenci mění takto:

(1)
V části I. kapitole c) Přímo spojené činnosti odst. 1) výrokové části integrovaného povolení se text:
„ Maximální celková kapacita mezideponie činí 30 000 t.“
nahrazuje textem:
„ Maximální celková kapacita mezideponie činí 70 000 t.“
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(2)
V části II. kapitole 5. výrokové části integrovaného povolení se podmínky stanovené v bodech 5.2. - 5.20. nově
označují, jako 5.1. – 5.19. a za nově označený bod 5.19. se doplňuje nový bod, který zní:
„5.20. Odpady uložené na mezideponii budou ze zařízení vymístěny nejpozději do 20. 12. 2020.“
(3)
V části III. kapitole A. bodu 1) výrokové části integrovaného povolení písm. a) nově zní:
‚ a) „Provozní řád zařízení Nápravná opatření – Laguny Ostramo - odpady“, přiděleno č. 105077/2018/I ‛
(4)
V části III. kapitole A. bodu 4) výrokové části integrovaného povolení písm. a) nově zní:
‚ a) „Provozní řád zařízení Nápravná opatření – Laguny Ostramo - ovzduší“, přiděleno č. 105077/2018/II ‛

Odůvodnění
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“) obdržel dne
18. 7. 2018 od právnické osoby AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00
Praha 10, IČ 49356089, ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona
o integrované prevenci, spočívající ve změně celkové kapacity mezideponovaného odpadu v rámci přímo
spojené činnosti „Mechanická úprava zavápněných kalů v rámci mezideponie“ a v umístění 2 ks sil na vápno.
V rámci ohlášení změny v provozu zařízení dále provozovatel zařízení předložil aktualizované provozní
dokumenty, a to „Provozní řád zařízení Nápravná opatření – Laguny Ostramo - odpady“ a „Provozní řád zařízení
Nápravná opatření – Laguny Ostramo - ovzduší“, ve kterých jsou zohledněny výše uvedené změny, a současně
je v těchto dokumentech zapracováno použití technologie DELO IDEAL SUPRA ENVR k neutralizaci SO2
a zápachu.
Krajský úřad vyhodnotil předložené ohlášení plánované změny v provozu zařízení na stanovené závazné
podmínky integrovaného povolení a dopad tohoto vyhodnocení na jednotlivé složky životního prostředí a zjistil,
že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení dle § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, která by
měla významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí, a to s ohledem na skutečnost, že se nejedná
o navýšení celkového množství zpracovávaného odpadu v předmětném zařízení ani o změnu způsobu nakládání
s nimi.
Uvedené změny v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto bylo
provozovateli zařízení oznámeno přípisem čj. MSK 106043/2018 ze dne 20. 7. 2018 zahájení správního řízení ve
věci vydání 15. změny výše uvedeného integrovaného povolení. Řízení vedené z moci úřední bylo zahájeno dle
§ 46 odst. 1 správního řádu doručením výše uvedeného přípisu, a to dne 20. 7. 2018. Současně tímto dopisem
krajský úřad požádal Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“)
o vzájemnou spolupráci v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu, a současně o zaslání vyjádření provoznímu řádu
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výše uvedeného stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyjádření ČIŽP zn. ČIŽP/49/2018/7380 ze dne 23. 7. 2018 obdržel krajský úřad dne 24. 7. 2018 se závěrem, že
k předloženým změnám nemá námitky a se změnou provozního řádu souhlasí.
Dále krajský úřad požádal Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále „KHS
MSK“) o vzájemnou spolupráci v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu, a současně o zaslání vyjádření provoznímu
řádu z hlediska nakládání s odpady podle § 75 odst. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyjádření KHS MSK čj. KHSMS 39603/2018/HOK/OV ze dne 5. 1. 2018 obdržel krajský úřad dne 5. 1. 2018 se
závěrem, že KHS MSK souhlasí s podklady pro vydání 15. změny integrovaného povolení.
Následně krajský úřad dopisem č.j. MSK 4215/2018 ze dne 8. 1. 2018 dal účastníku řízení v souladu s § 36
odst. 3 správního řádu možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům a dle § 38 správního
řádu možnost nahlížet do spisu. Těchto práv nebylo provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení,
využito.
Ve výroku (1) výrokové části tohoto rozhodnutí je povoleno navýšení maximální celkové kapacity
mezideponovaného odpadu v zařízení „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“. K navýšení mezideponovaného
odpadu dochází v souvislosti s logistikou přepravy a kapacitou koncových zařízení, kdy současná kapacita je
nedostatečná. Jedná se o odpad již upravený a připravený k odstranění na koncovém zařízení. V rámci zařízení
nedochází k navýšení celkové kapacity zpracovávaných odpadů, tato kapacita zůstává nedotčena. Uložení
odpadu na mezideponii je časově omezeno, a to tak, že v termínu do 20. 12. 2020 musí být deponovaný odpad
ze zařízení vymístěn. Uvedené časové omezení je stanoveno ve výroku (2) výrokové části tohoto rozhodnutí.
Časové omezení možnosti uložení upraveného odpadu je krajským úřadem stanoveno v souladu s projektem
a zadávací dokumentací Ministerstva financí, kdy výše uvedený termín je nejzazší termín pro odstranění
upravených kalů v zařízení k tomu určenému.
Tímto rozhodnutím krajský úřad udělil souhlas s dokumentem: „Provozní řád zařízení Nápravná opatření –
Laguny Ostramo - odpady“, přiděleno č. 105077/2018/I. Souhlas je udělen v části III. kapitole A) bodu 1) písm.
a) integrovaného povolení, jak je uvedeno ve výroku (3) výrokové části tohoto rozhodnutí. Vydáním souhlasu
s uvedeným provozním řádem v rámci integrovaného povolení je nahrazen souhlas k provozování zařízení
k využívání a odstraňování odpadů a s jejich provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, který by
byl jinak vydán podle zvláštních právních předpisů. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je již uvedeno
v části III. kapitole B) výrokové části integrovaného povolení.
Podle zákona o integrované prevenci je tímto rozhodnutím uloženo plnění dokumentu: „Provozní řádu zařízení
Nápravná opatření – Laguny Ostramo - ovzduší“, přiděleno č. 105077/2018/II. V tomto dokumentu jsou
obsaženy podmínky provozu stacionárního zdroje „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“ z hlediska zákona
o ochraně ovzduší a provozovatel je povinen dle § 12 zákona o ochraně ovzduší provozovat předmětný
stacionární zdroj dle tohoto vydaného dokumentu. Uložením plnění uvedeného provozního řádu (včetně dodatku)
v rámci integrovaného povolení je nahrazeno povolení provozu dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší,
které by bylo jinak vydáno podle zvláštních právních předpisů. V souladu s uvedeným krajský úřad rozhodl tak,
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jak je uvedeno ve výroku (4) výrokové části tohoto rozhodnutí. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu
je již uvedeno v části III. kapitole B) výrokové části integrovaného povolení.
V předmětných dokumentech je dále zapracováno použití technologie DELO IDEAL SUPRA ENVR k neutralizaci
SO2 a zápachu, která byla stanovena jako jedno z opatření k omezení emisí SO2 a pachových látek, a to
rozhodnutím čj. MSK 98215/2018 ze dne 23. 7. 2018. Dále je zde zohledněno umístění dvou sil na vápno, která
budou instalována pro zjednodušení nakládání s páleným vápnem, jež je v současné době přiváženo cisternami
a plněno pouze do mobilního zásobníku, jehož kapacita je v současné době nedostatečná.
Integrované povolení čj. MSK 154420/2008 ze dne 27. 2. 2009, ve znění pozdějších změn bylo změněno
v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení
beze změn.
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 popsaném v integrovaném
povolení.
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 činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení účastníka
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.

„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Radmilou Hybnerovou v.r.
oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

4/5
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

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

Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu

www.msk.cz

Čj: MSK 105077/2018

Sp. zn.: ŽPZ/22153/2018/Bar

Rozdělovník
1. Účastník řízení:
 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
[zaslány dokumenty schválené ve výrocích (3) a (4) výrokové části tohoto rozhodnutí]
2. Na vědomí (bez přílohy, pokud není uvedeno jinak, po nabytí právní moci rozhodnutí):




Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, zde
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava










[zaslány dokumenty schválené ve výrocích (3) a (4) výrokové části tohoto rozhodnutí]
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha
DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
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
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