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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny č. 12
integrovaného povolení pro zařízení „Vypěňovací linka výplní autosedaček“.

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „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 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. MSK 56503/2009 ze dne 8. 7. 2009, ve znění pozdějších změn
(dále „integrované povolení“), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení
„Vypěňovací linka výplní autosedaček“, které je provozované právnickou osobou Hyundai Transys Czech,
s.r.o. se sídlem Hyundai 700/3, PSČ 739 51 Nošovice, IČ 27786161 [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 úvodu Výrokové části:
(1)
Str. 1, druhý odstavec nově zní:
„Právnické osobě Hyundai Transys Czech, s.r.o., se sídlem Hyundai 700/3, 739 51 Nošovice, IČ 27786161,
se vydává“.
(2)
V části Identifikační údaje zařízení: Provozovatel: nově zní: Hyundai Transys Czech, s.r.o., Hyundai
700/3, 739 51 Nošovice, IČ 27786161
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V části II.
(3)
První odstavec této části nově zní: „Krajský úřad stanovuje provozovateli zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d),
odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci“.

V části III.
(4)
Kapitola A. výrokové části integrovaného povolení v bodu 1) schvaluje text v písmenu a) nově zní:
‚ „Plán opatření pro případ havárie podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.“, přiděleno č. 163554/2020.‘

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dopisem ze dne 7. 12. 2020 od provozovatele zařízení „Plán opatření pro případ havárie
podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.“ (dále „havarijní plán“) s žádostí o jeho schválení. Tento havarijní plán, který
nahrazuje stávající havarijní plán č. 149198/2017/I, je aktualizován o novou NCHLaS (nebezpečné chemické
látky a směsi) pro výrobu polyolu, jako základní vstupní suroviny pro PUR pěny, a dále jsou provedeny
formální úpravy v dokumentu jako změny telefonních kontaktů a změna názvu společnosti. Vzhledem k tomu,
že zařízení je provozováno na základě integrovaného povolení, krajský úřad vyhodnotil podání jako ohlášení
plánované změny v provozu zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.
Krajský úřad je toho názoru, že schválení havarijního plánu z výše uvedených důvodů nepředstavuje změnu,
ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, která může mít 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 (dále „vyhláška č. 450/2005 Sb.“). 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 v provozu zařízení není v rozporu s platným referenčním dokumentem „Výroba polymerů“,
z června 2006, neboť na výrobním procesu se nic nemění. Uvedenou změnu v provozu zařízení je nutno
zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto je ze strany krajského úřadu zahájeno toto správní řízení.
Krajský úřad současně konstatuje, že uvedená změna nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení
definovanou v § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť se nijak netýká přímo průmyslové
činnosti pro zařízení „Vypěňovací linka výplní autosedaček“ [(kategorie 4.1. h)] uvedené 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.
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Proto krajský úřad po posouzení všech 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.
Vzhledem k tomu, že změnu je nezbytné zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, bylo ze strany
krajského úřadu zahájeno toto správní řízení.
V návaznosti na výše uvedené krajský úřad zahájil správní řízení ve věci vydání změny výše uvedeného
integrovaného povolení dopisem čj. MSK 155001/2020 ze dne 7. 12. 2020.
Účastníky tohoto správního řízení jsou podle § 19a odst. 4) zákona o integrované prevenci subjekty uvedené
v § 7 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona, kterým je v tomto případě pouze provozovatel zařízení, tedy
společnost Hyundai Transys Czech, s.r.o. Řízení vedené z moci úřední bylo zahájeno dle § 46 odst. 1
správního řádu doručením výše uvedeného přípisu, a to dne 8. 12. 2020.
Výše uvedeným přípisem (čj. MSK 155001/2020 ze dne 7. 12. 2020) krajský úřad současně zaslal předložený
havarijní plán státnímu podniku Povodí Odry a požádal o zaslání stanoviska k předmětnému havarijnímu plánu.
Krajský úřad obdržel v průběhu správního řízení vyjádření Povodí Odry, státní podnik, pod zn.
POD/20814/2020/922/21.2 ze dne 14. 12. 2020, bez připomínek.
Dopisem čj. MSK 159531/2020 ze dne 16. 12. 2020 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, státní podnik, k seznámení. Možnosti vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním nebylo provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení,
využito.
Jak je uvedeno ve výroku (4) tohoto rozhodnutí, aktualizovaný havarijní plán, jak je popsáno v úvodu
odůvodnění, je schválen v části III. kapitole A. bodu 1) integrovaného povolení. Tento havarijní plán
aktualizuje a nahrazuje stávající havarijní plán č. 149198/2017/I.
Schválením havarijního plánu postupem podle zákona o integrované prevenci je nahrazeno jeho 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.
S účinností od 24. 6. 2019 došlo ke změně původního názvu provozovatele zařízení Hyundai Dymos
Czech, s.r.o. V souladu s § 17 zákona o integrované prevenci všechna práva a povinnosti vyplývající
z integrovaného povolení pro zařízení „Vypěňovací linka výplní autosedaček“ přešla na nového provozovatele,
kterým je právnická osoba Hyundai Transys Czech, s.r.o., se sídlem Hyundai 700/3, 739 51 Nošovice,
IČ 27786161. S ohledem na tuto skutečnost, krajský úřad aktualizoval identifikační údaje v úvodních částech
integrovaného povolení, jak je uvedeno ve výrocích (1), (2) a (3) tohoto rozhodnutí.
Krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení 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 k zákonu o integrované prevenci provedeného
a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení.
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Předmětná změna v provozu zařízení není v rozporu s platným referenčním dokumentem „Výroba polymerů“,
z června 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 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
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:
• Hyundai Transys Czech, s.r.o., Hyundai 700/3, 739 51 Nošovice
2. Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):
• Obec Nošovice, Nošovice 58, 739 51 Dobrá
• Moravskoslezský kraj, členka rady kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, zde
• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., ul. 28. října 169, 709 45 Ostrava
• Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
• 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
• Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
• 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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