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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 6. změny
integrovaného povolení pro zařízení „PLAKOR CZECH Lakovna plastů“

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně
a místně příslušný správní orgán 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 čj. MSK
132236/2011 ze dne 29.11.2012, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané pro zařízení
„PLAKOR CZECH Lakovna plastů “, které je provozováno právnickou osobou PLAKOR CZECH s.r.o., se sídlem
Průmyslová 367, 742 51 Mošnov, IČ 27566005 [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 3. výrokové části integrovaného povolení, text nad tabulkou v bodu 3.1. nově zní:
„ Seznam nebezpečných odpadů, které v zařízení vznikají: “
(2)
V části II., kapitole 3. výrokové části integrovaného povolení, do stávající tabulky se seznamem vznikajících
nebezpečných odpadů se doplňuje nový řádek, který zní:
„
17 01 06*
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
“
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(3)
V části II., kapitole 3. výrokové části integrovaného povolení, text pod tabulkou v bodu 3.1. nově zní:
„ Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady je jejich shromažďování a třídění podle jednotlivých druhů.
V případě vzniku nového druhu nebezpečného odpadu nebo změny zařazení odpadu pod katalogové číslo, které
není uvedeno v seznamu, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu v rámci zprávy o plnění podmínek
integrovaného povolení, zasílané v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení, a to v rozsahu názvu odpadu,
jeho katalogového čísla a místa vzniku. “
(4)
V části II., kapitole 3. výrokové části integrovaného povolení, v bodu 3.2.:
- odrážka a) nově zní:
„ a)

Směs výše uvedených odpadů bude předávána pod katalogovým číslem 15 02 02 Absorpční činidla,
filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami, a to oprávněné osobě Kaiser servis, spol. s r.o. k odstranění ve
spalovně společnosti EKOTERMEX, a.s. v Pustiměři. “

- odrážka c) nově zní:
„ c)

Souhlas se uděluje na dobu do 31.12.2021. “

(5)
V části II., kapitole 3. výrokové části integrovaného povolení, v bodu 3.3. odrážka c) nově zní:
„ c)

Souhlas se uděluje na dobu do 31.12.2021. “

(6)
V části III., kapitole C. výrokové části integrovaného povolení, odrážka 2) se ruší a odrážky 3) – 7) se nově
označují jako odrážky 2) – 6).

Odůvodnění
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel od provozovatele zařízení,
v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci podání s názvem „Oznámení vzniku nebezpečného
odpadu“. Předmětem změny tedy bylo rozšíření aktuálního výčtu nebezpečných odpadů, uvedeného v bodu
3.1. výrokové části integrovaného povolení o nově vzniklý druh odpadu, kat. č. 17 01 06*.
Z předloženého podání vyplývá, že se nejedná o 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.
Krajský úřad je současně toho názoru, že se nejedná o změnu, která by měla významné nepříznivé účinky na lidské
zdraví nebo životní prostředí, neboť nedochází k žádné změně v provozu uvedeného zařízení. Proto krajský úřad
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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.
V návaznosti na uvedené zahájil krajský úřad dopisem čj. MSK 110170/2016 ze dne 24.8.2016, v souladu s § 19a
odst. 3 zákona o integrované prevenci správní řízení ve věci 6. změny integrovaného povolení pro výše uvedené
zařízení. Tímto dopisem dal současně krajský úřad účastníku řízení, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu
možnost, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci 6. změny integrovaného povolení.
Provozovatel zařízení se s podklady seznámil dne 23.9.2016, o tomto úkonu byl pořízen protokol čj.
MSK 122283/2016 z téhož dne. V rámci tohoto protokolu krajský úřad konstatoval, že součástí vedeného správního
řízení bude rovněž prodloužení souhlasů k upuštění od třídění, nebo odděleného shromažďování odpadů ve smyslu
§ 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále „zákon o odpadech“), kdy podmínky těchto souhlasů jsou uvedeny v bodech 3.2. a 3.3. výrokové části
integrovaného povolení, a to v návaznosti na provozovatelem zařízení doručená prohlášení oprávněných osob
k odběru příslušných směsí odpadů, jež byla doručena prostřednictvím e-mailu dne 22.9.2016.
Výroky (1) a (3) upravují podmínky týkající se nakládání s odpady v bodu 3.1. integrovaného povolení. Nově je
zde uveden pouze výčet nebezpečných odpadů, které v zařízení vznikají, neboť předmětem nakládání s odpady
v rámci zařízení je pouze jejich třídění a shromažďování, pro něž se udělení souhlasu dle § 16 odst. 3 platného
znění zákona o odpadech nevyžaduje. Krajský úřad však, vzhledem k charakteru a rozsahu průmyslových činností,
provozovaných v rámci daného zařízení, považuje v návaznosti na § 13 odst. 4 písm. c) a e) zákona o integrované
prevenci za důležité, sledovat druhy vznikajících nebezpečných odpadů a jejich zařazení dle katalogu odpadů, které
má význam pro způsoby následného využití nebo odstranění těchto odpadů. Proto byla podmínka v bodu 3.1.
integrovaného povolení upravena tak, jak je uvedeno ve výrocích (1) a (3). Zrušení příslušného ustanovení
o nahrazení správního aktu (tj. souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady), je uvedeno ve výroku (6) tohoto
rozhodnutí.
Výrokem (2) tohoto rozhodnutí byl do bodu 3.1. doplněn seznam nebezpečných odpadů, které mohou v zařízení
vzniknout, o odpad, ohlášený ve výše uvedeném podání.
V rámci výroků (4) a (5) tohoto rozhodnutí byla prodloužena platnost souhlasů k upuštění od třídění a odděleného
shromažďování odpadů, které budou i nadále předávány stávajícím oprávněným osobám k totožnému způsobu
využití, nebo odstranění. Souhlas byl udělen na dobu určitou, což odpovídá zavedené správní praxi krajského úřadu
a vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí.
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.
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. Výše uvedené změny v provozu předmětného zařízení jsou
v souladu s platnými referenčními dokumenty „Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro
povrchové úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, srpen 2005“ a „Referenční
dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchovou úpravu používající organická rozpouštědla,
listopad 2006“.
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).
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k ministerstvu životního prostředí podáním, učiněným u zdejšího
krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82
odst. 2 správního řádu. 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).

„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence
Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Petrem Ptaškem
oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník
Účastník řízení:
PLAKOR CZECH s.r.o., Průmyslová 367, 742 51 Mošnov
Na vědomí (po nabytí právní moci):
Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík, zde
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Obec Mošnov, Mošnov č.p. 175, 742 51 Mošnov
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
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 00 Praha 10
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