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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání 19. změny
integrovaného povolení pro „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií“

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 „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 č.j. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30.7.2004, ve znění pozdějších změn (dále „integrované
povolení“) pro „Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií“, vydané právnické osobě BorsodChem
MCHZ, s.r.o. se sídlem Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388
(dále „provozovatel zařízení“; účastník řízení dle § 27 odst.1 správního řádu), podle § 13 odst. 3 zákona
o integrované prevenci se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci mění takto:
(1)
V části II. kapitole 3. výrokové části integrovaného povolení se za bod 3.7. doplňuje nový bod, který zní:
‚ 3.8. Podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Optimalizace technologie výroby nitrobenzenu“:
a) V rámci předmětné stavby vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů
v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Zajistit důslednou evidenci
odpadů, vznikajících v průběhu stavby, způsobu jejich odstranění nebo využití.
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b) Vést samostatnou evidenci odpadů vznikajících během stavby a tuto evidenci v rámci uvedené stavby
předložit příslušnému stavebnímu úřadu v rámci řízení o povolení užívání stavby a krajskému úřadu
v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení v souladu
s kapitolou 11. výrokové části integrovaného povolení.
c) V případě, že provozem technologie vzniknou nové druhy nebezpečných odpadů, provozovatel zařízení
požádá o změnu souhlasu k nakládání s těmito druhy odpadů v rámci ohlášení plánované změny
v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. ‛
(2)
V části III. kapitole A. bodu 1) výrokové části integrovaného povolení písm. g) nově zní:
‚ g)

Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší – Výrobna koncentrované kyseliny dusičné KD7 – H02-01M002“, přiděleno č. 68129/2013/I ‛

(3)
V části III. kapitole A. bodu 2) výrokové části integrovaného povolení písm. b) nově zní:
‚ b)

Plán opatření pro případy havárie pro výrobní skupinu ANORGANIKA – H02-M004“, přiděleno
č. 68129/2013/I, ‛

Odůvodnění
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“) obdržel
dne 14.11.2012 od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny v provozu zařízení podle § 16 odst. 1
písm. b) zákona o integrované prevenci, spočívající v předložení „Provozního řádu – výrobna koncentrované
kyseliny dusičné KD 7“ a „Plánu opatření pro případy havárie pro výrobní skupiny Anorganika“ ke schválení.
Uvedené dokumenty byly předloženy v návaznosti na ukončení stavby „Zásobníky koncentrované kyseliny
dusičné“.
Krajský úřad vzhledem k výše uvedenému zahájil přezkum integrovaného povolení, dle § 18 odst. 3 zákona
o integrované prevenci a dále v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, dopisem č.j. MSK 165016/2012 ze dne 12.12.2012. Současně tímto dopisem krajský úřad požádal
Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) o vzájemnou spolupráci v rámci
vedeného přezkumu v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a o zaslání vyjádření dle § 12 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výše uvedenému
provoznímu řádu.
Dále krajský úřad dopisem č.j. MSK 165027/2012 ze dne 12.12.2012 požádal Povodí Odry, státní podnik
o vzájemnou spolupráci v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a současně o zaslání vyjádření k „Plánu opatření pro případy havárie pro výrobní skupinu
Anorganika“.
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Vyjádření k Plánu opatření pro případy havárie obdržel krajský úřad od Povodí Odry, státní podnik dne
3.1.2013, zn. 19063/922/51.2/2012 ze dne 3.1.2013. Povodí Odry, státní podnik ve svém vyjádření uvádí, že
k uvedenému dokumentu nemá připomínek.
Dne 4.1.2013 krajský úřad obdržel vyjádření ČIŽP zn. ČIŽP/49/IPP/1207335.014/12/VDK ze dne 2.1.2013
k provoznímu řádu „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – Výroba koncentrované kyseliny dusičné KD 7“
se závěrem, že ČIŽP jako dotčený orgán státní správy nemá v souladu s § 12 odst. 2 zákona o ochraně
ovzduší, připomínky k vydání uvedeného provozního řádu. Dále však ve svém vyjádření upozorňuje, že od
1.12.2012 je v platnosti vyhláška č. 415/2012 Sb., kde v příloze č. 12 jsou uvedeny náležitosti provozního
řádu.
V této souvislosti krajský úřad dopisem č.j. MSK 7246/2013 ze dne 15.1.2013 vyzval provozovatele zařízení dle
§ 16 odst. 1 písm. c) zákona o integrované prevenci, aby v rámci vedeného přezkumu předložil „Provozní řád
zdroje znečišťování ovzduší – výrobna koncentrované kyseliny dusičné“ zpracovaný v souladu s přílohou
č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Provozovatel zařízení předložil aktualizovaný provozní řád vypracovaný v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky
č. 415/2012 Sb., dne 12.4.2013.
Přezkum byl proveden v termínu 14.12.2012 – 7.5.2013 a byl z něj pořízen protokol č.j. MSK 63233/2013. Na
základě předložených podkladů došel krajský úřad v rámci přezkumu k závěru, že se nejedná o podstatnou
změnu v provozu zařízení v souladu s § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, která by měla významné
nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí a k tomuto názoru dospěl na základě provozovatelem
zařízení předložených podkladů, které jsou součástí spisu.
Dále krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle § 16
odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, spočívající v realizaci investiční akce „Optimalizace technologie
výroby nitrobenzenu“, které povedou ke stabilizaci jejího provozu, zlepšení tlakových poměrů a ke zvýšení
provozní bezpečnosti a spolehlivosti technologického zařízení. V rámci této akce bude realizována nová
absorpční kolona C 1106 obdobné konstrukce, jako stávající kolona C 1104.
Současně z předložených podkladů vyplývá, že se nejedná o změnu v provozu zařízení nebo rozšíření provozu
zařízení, kdy by změna nebo rozšíření samy o sobě překračovaly prahové hodnoty uvedené v příloze č. 1
zákona o integrované prevenci a jednalo se tak o podstatnou změnu v provozu zařízení, jak je uvedeno v § 2
písm. i) zákona o integrované prevenci. Uvedenou změnu v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném
integrovaném povolení, proto bylo krajským úřadem zahájeno dopisem čj. MSK 68129/2013 ze dne 9.5.2013
správní řízení v souladu s § 46 správního řádu ve věci změny integrovaného povolení. V rámci oznámení
o zahájení řízení dal krajský úřad, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, účastníku řízení možnost před
vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům. Této možnosti účastník řízení nevyužil.
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Předmětem ohlášení plánované změny v provozu zařízení je optimalizace technologie výroby nitrobenzenu.
V rámci tohoto záměru nedojde k navýšení či změně kapacity výrobu. Podstatou změn, které povedou ke
stabilizaci jejího provozu, je zlepšení tlakových poměrů, zvýšení provozní bezpečnosti a spolehlivosti
technologického zařízení. V rámci této akce bude realizována nová absorpční kolona C 1106 obdobné
konstrukce, jako stávající kolona C 1104, což je zohledněno ve výroku (1) výrokové části tohoto rozhodnutí,
kde jsou stanoveny podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Optimalizace technologie výroby
nitrobenzenu“, v souladu s § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ve výroku (2) a (3) výrokové části tohoto rozhodnutí jsou schváleny dokumenty, a to „Provozní řád – výrobna
koncentrované kyseliny dusičné KD 7“ a „Plán opatření pro případy havárie pro výrobní skupiny Anorganika“,
které zohledňují změny vyplývající z realizované a ukončené stavby „Zásobníky koncentrované kyseliny
dusičné“.
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.
Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované
prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.
Jedno vyhotovení schvalovaných dokumentů je provozovateli zařízení zasíláno současně s tímto rozhodnutím.
Bude-li o to požádán, může krajský úřad po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, kterým byly tyto dokumenty
schváleny, opatřit provozovateli zařízení znovu předložené dokumenty doložkou osvědčující jejich schválení.
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 ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82
odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Včas podané odvolání má v souladu
s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné
(§ 82 odst. 1 správního řádu).

Ing. Silvie Součková
pověřena zastupováním vedoucího odboru
životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník
1. Účastník řízení:
 BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory [zaslány dokumenty
schválené ve výroku (2) a (3) tohoto rozhodnutí]
2. Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):
 Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
 Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana kraje, Mgr. Daniel Havlík, zde
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava [zaslány
dokumenty schválené ve výroku (2) a (3) tohoto rozhodnutí]
 Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
 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
 Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, vodního
hospodářství a zemědělství, Přemyslovců 63, 709 00 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
 CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Úsek technické ochrany ŽP, Litevská 8/1147,
100 05 Praha 10 - Vršovice
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