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Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 21. změny
integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Karviná“

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 124930/2006 ze dne 22. 8. 2006, ve znění pozdějších změn (dále
„integrované povolení“), vydané pro zařízení „Teplárna Karviná“, které je provozováno právnickou osobou
Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, IČ 45193410 [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., odst. 1.2. výrokové části integrovaného povolení se stávající text „Povolení k vypouštění
odpadních vod se vydává na dobu do 30. 11. 2020“ nahrazuje textem:
„Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává na dobu do 30. 11. 2024.“
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(2)
V části II. Kapitole 1. odst. 1.2. výrokové části integrovaného povolení podmínka monitoringu pod písm. g)

nově zní:
„g) Provozovatel zařízení bude v termínu do 31. března kalendářního roku zasílat Povodí Odry, statní podnik
a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, pobočka Ostrava vyhodnocení množství
a kvality vypouštěných odpadních vod na základě prováděných rozborů a jeho porovnání s povolenými
emisními limity, a to v souladu s § 126 odst. 6 vodního zákona, a to prostřednictvím integrovaného
systému plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP).“

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 21. 7. 2020 od společnosti Veolia Energie ČR, a.s. žádost o změnu integrovaného
povolení pro zařízení „Teplárna Karviná“. S ohledem na její obsah vyhodnotil krajský úřad toto podání jako
ohlášení plánované změny v provozu zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, která
spočívá v žádosti o prodloužení stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod z areálu Teplárny Karviná
do Soleckého potoka na dobu neurčitou. Součástí žádosti bylo rovněž předloženo souhlasné stanovisko správce
vodního toku, společnosti OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná.
Účastníky tohoto správního řízení jsou podle § 19a odst. 4) zákona o integrované prevenci subjekty uvedené
v § 7 odst. 1 písm. a) a b) a § 7 odst. 2 tohoto zákona, kterým je v tomto případě provozovatel zařízení,
tedy společnost Veolia Energie ČR, a.s. a správce dotčeného vodního toku, společnost OKD, a.s.
Z předložených podkladů vyplývá, že předmětná změna nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení,
definovanou v § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť změna se nijak netýká prahových
hodnot rozhodných pro zařízení „Teplárna Karviná“ 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 se nejedná o změnu, která by měla významné nepříznivé účinky
na lidské zdraví nebo životní prostředí, dochází pouze k prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních
vod za stávajících podmínek.
Na základě předložené žádosti provozovatele zařízení (uvedeno výše) oznámil krajský úřad přípisem
čj. MSK 92666/2020 ze dne 4. 8. 2020 zahájení správního řízení ve věci změny integrovaného povolení.
Provozovatel obdržel přípis datovou schránkou dne 7. 8. 2020. Krajský úřad již dále v této záležitosti nežádal
správce vodního toku v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu o zaslání vyjádření, jelikož provozovatel
v předložené žádosti doložil pod zn. ŽP/To/2020/47 ze dne 9. 7. 2020 jejich souhlasné stanovisko k prodloužení
platnosti vypouštění odpadních vod.
Krajský úřad výše uvedeným přípisem dal rovněž provozovateli zařízení, v souladu § 36 odst. 3 správního řádu,
možnost před vydáním rozhodnutí ve věci změny integrovaného povolení vyjádřit se k jeho podkladům.
Této možnosti nebylo provozovatelem zařízení dále využito.
Vzhledem k tomu, že součástí zahájeného správního řízení je nahrazení povolení podle § 8 odst. 1 písm. c)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
je účastníkem správního řízení, v souladu s § 115 odst. 5 vodního zákona, také společnost OKD, a.s.,
jako správce dotčeného vodního toku. Krajský úřad přípisem čj. MSK 107133/2020 ze dne 26. 8. 2020 oznámil
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správci vodního toku zahájení řízení ve věci 21. změny integrovaného povolení. Krajský úřad uvedeným
přípisem dal rovněž účastníku řízení (správci vodního toku), v souladu § 36 odst. 3 správního řádu,
možnost před vydáním rozhodnutí ve věci změny integrovaného povolení vyjádřit se k jeho podkladům.
Této možnosti nebylo účastníkem řízení dále využito.
V návaznosti na podanou žádost ze strany provozovatele krajský úřad tímto rozhodnutím, provedl následující
změny integrovaného povolení:
Povolení k vypouštění odpadních vod vypouštěných z areálu Teplárny Karviná do vodního toku Solecký potok,
jehož podmínky jsou uvedeny v odst. 1.2. integrovaného povolení, je aktuálně platné do 30. 11. 2020.
Na základě žádosti provozovatele zařízení, plnění emisních limitů daných stávajícím povolením, které se nemění
a souhlasného vyjádření správce dotčeného vodního toku byla výrokem (1) tohoto rozhodnutí platnost
uvedeného povolení prodloužena, a to o 4 roky, v souladu s § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, protože do vod povrchových
jsou vypouštěny odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky (uhlovodíky C10-C40), viz příloha č. 1 vodního
zákona.
Jak je uvedeno výše, současné povolení je platné do 30. 11. 2020, přičemž dle § 9 odst. 2 vodního zákona
platí, že povolení k vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nemůže být vydáno na dobu
delší než 4 roky, proto krajský úřad s ohledem na skutečnost, aby provozovatel zařízení nebyl krácen na svých
právech, přistoupil ke stanovení doby platnosti daného povolení do 30. 11. 2024.
Vzhledem k tomu, že se jedná o prodloužení platnosti stávajícího povolení k nakládání s vodami,
které je časově omezeno v podmínce stanovené v odst. 1.2. integrovaného povolení, výrokem (1) tohoto
rozhodnutí, lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu útvaru
povrchových vod, název vodního útvaru – Karvinský potok po ústí do toku Olše, kód vodního útvaru 20535010, a ani nebude ohroženo dosažení dobrého stavu vod v tomto vodním útvaru v budoucnu (§ 23a
vodního zákona).
Výrokem (2) tohoto rozhodnutí stávající podmínky pro vypouštění odpadních vod povolené odst. 1.2. [písm. g)]
byly uvedeny do souladu s platnou právní úpravou v oblasti ochrany vod a ustálenou rozhodovací praxí
krajského úřadu.
Integrované povolení čj. MSK 124930/2006 ze dne 22. 8. 2006, ve znění pozdějších změn, bylo změněno
v částech uvedených 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 zákona 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).

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
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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 dvou stejnopisů. 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

po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Michalem Dreksou
oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník
Účastník řízení:


Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava



OKD a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná - Doly

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



Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 2/86, 736 01, Havířov – Město



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



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