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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání 7. změny
integrovaného povolení pro zařízení „Lakovna M1 a Lakovna M3“.

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 čj. ŽPZ/2919/03/Ka ze dne 22.4.2005, ve znění pozdějších změn (dále „integrované
povolení“), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Lakovna M1 a Lakovna M3“,
provozované právnickou osobou Varroc Lighting Systems, s.r.o. se sídlem Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového
Jičína, IČ 24304450 [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 II. kapitole 3. výrokové části integrovaného povolení se za bod 3.3. doplňuje nový bod, který zní:
‚3.4.

Podmínka z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Linka Antifog“:
a)

Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavby a o způsobech nakládání s nimi. Tato evidence
bude předložena v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v rámci zprávy o postupu
vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s bodem 11. integrovaného
povolení.

b)

S odpady vzniklými bouráním původních objektů (technologií) bude nakládáno podle skutečných
vlastností. Doklady o vlastnostech těchto odpadů budou předloženy krajskému úřadu v rámci zprávy
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o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s bodem 11.
integrovaného povolení. ’
(2)
V části II. kapitole 4. bodu 4.1. výrokové části integrovaného povolení se ruší text „Nejsou stanoveny“ a stanovují
se podmínky, které zní:
‚1)

Povolení stavby stacionárního zdroje „Linka Antifog“ a povolení změny stavby stacionárních zdrojů „Lakovna
M1“, „Lakovna M3“ v souvislosti s realizací záměru „Linka Antifog“ včetně jednotky RCO se stanovuje za těchto
podmínek:
a)

b)

Před uvedením stacionárních zdrojů „Linka Antifog“, „Lakovna M1“ a „Lakovna M3“ do provozu bude
krajskému úřadu ohlášena plánovaná změna v provozu zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona
o integrované prevenci.
Krajskému úřadu bude předložen aktualizovaný provozní řád z hlediska ochrany ovzduší reflektující
změny v souvislosti s realizací záměru „Linka Antifog“. ‘

(3)
V části III. kapitole A. bodu 3) výrokové části integrovaného povolení se za písm. b) doplňuje nové písm., které
zní:
‚c)

závazné stanovisko ke stavbě stacionárního zdroje „Linka Antifog“ a změně stavby stacionárních zdrojů
„Lakovna M1“, „Lakovna M3“ v souvislosti se realizací záměru „Linka Antifog“ včetně jednotky RCO. ‘

(4)
V části III. kapitole C. výrokové části integrovaného povolení se za písm. e) tečka mění v čárku a doplňuje nové
písm., které zní:
„f)

vyjádření z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Odůvodnění
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“) obdržel dne
17.5.2016 od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) 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“). Předmětem ohlášení plánované změny je instalace nové Antifog lakovací linky do stávající
haly M3 a instalace nové jednotky RCO ke snižování emisí těkavých organických látek, na které budou čištěny
odpadní plyny také ze stávajících lakoven M1 a M3. Provozovatel zařízení v rámci ohlášení předložil Závěr
zjišťovacího řízení k záměru „Linka Antifog“ č.j. 241/580/16.8955/ENV, Odborný posudek „Linka Antifog“, TESO
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Ostrava, květen 2016, Technická zpráva „Zařízení ke snižování emisí pro lakovací linky pro pc skla a bmc reflektory“,
ELVAC EKOTECHNIKA, spol. s r.o. Ostrava, květen 2016.
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 realizací
uvedené stavby, související s instalací nové „Linky Antifog“ včetně jednotky regenerativní katalytické oxidace
(RCO), se vliv zařízení na lidské zdraví, nebo životní prostředí v důsledku vydané změny integrovaného povolení
zlepší, a to instalací právě jednotky RCO, u které je předpokládaná účinnost až 99,8 %. Jednotka RCO patří
v současnosti mezi nejlepší dostupné techniky ke snižování emisí těkavých organických látek. Rovněž se nejedná
o změny v provozu zařízení, ani o rozšíření jeho provozu, jak je definováno v § 2 písm. i) zákona o integrované
prevenci.
Uvedenou změnu v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto bylo
provozovateli zařízení oznámeno přípisem čj. MSK 69689/2016 ze dne 24.5.2016 zahájení správního řízení ve věci
vydání změny výše uvedeného integrovaného povolení a zároveň mu byla dle § 36 odst. 3 správního řádu dána
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. Řízení vedené
z moci úřední bylo zahájeno dle § 46 odst. 1 správního řádu doručením výše uvedeného přípisu, a to dne 30.5.2016.
Předmětem výše uvedeného záměru je instalace nové lakovací linky pro povrchovou úpravu vrstvou antifog
(vnitřních povrchů) různých druhů automobilových světlometů do stávající haly M3 a nového zařízení pro
regenerativní katalytickou oxidaci (RCO). Projektovaná kapacita záměru ve spotřebě organických rozpouštědel činí
18,46 t/rok (navýšení o cca 1,5%) a celková lakovaná plocha činí 356 291 m2/rok (navýšení o cca 6,6 %). Ve
stávajícím objektu M3 jsou nyní provozovány lakovací linky Eisenmann se systémem zachytávání emisí těkavých
organických látek na jednotce RCO. Jednotka RCO bude umístěna v místě stávající (demontované) jednotky ke
snižování emisí vně haly M3. Lakovací linka Antifog bude doplňovat stávající povrchovou úpravu světlometů vrstvou
zabraňující kondenzaci vodních par uvnitř světlometů. Jedná se o rozšíření výrobní technologie, přičemž množství
vyrobených světlometů zůstane zachováno.
Ministerstvo životního prostředí vydalo veřejnou vyhláškou rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení dle § 7 odst. 4
a 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), ve kterém uvedlo, že
záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Krajský úřad tímto rozhodnutím ve výroku (1) stanovil podmínky z hlediska nakládání s odpady. Podmínky byly
stanoveny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech“). O vzniku odpadů bude vedena evidence o množství a způsobech
nakládání s nimi, která bude předložena stavebnímu úřadu v rámci procesu povolování užívání stavby a krajskému
úřadu v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení. Tato podmínka stanovená integrovaným povolením
nahrazuje vyjádření ve stavebním řízení, které by bylo jinak vydáno podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.
Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je uvedeno v části III. kapitole C. bodu f) výrokové části integrovaného
povolení, jak je uvedeno ve výroku (4) výrokové části tohoto rozhodnutí.
Dále krajský úřad v kapitole 4. výrokové části integrovaného povolení zohlednil stavbu a změnu stavby
stacionárních zdrojů „Linka Antifog“, „Lakovna M1“ a „Lakovna M3“ realizovanou v rámci záměru „Linka Antifog“
z hlediska ochrany ovzduší v podmínkách bodu 4.1. odst. 1) integrovaného povolení, viz výrok (2) výrokové části
tohoto rozhodnutí.
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Těmito podmínkami z hlediska ochrany ovzduší je nahrazeno vydání závazného stanoviska ke stavbě stacionárního
zdroje podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu, který
by byl jinak vydán podle zvláštních právních předpisů a je nahrazen postupem podle zákona o integrované
prevenci, je uvedeno ve výroku (3) výrokové části tohoto rozhodnutí.
Uvedenými změnami integrovaného povolení došlo 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. Navrhovaná technologie k omezování emisí byla porovnána
s dokumentem BREF – Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro zařízení používající organická
rozpouštědla. Jednotka RCO patří v současnosti mezi nejlepší dostupné techniky ke snižování emisí těkavých
organických látek.
Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci,
ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena. Integrované povolení bylo změněno v částech
uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.
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
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Rozdělovník
1. Účastník řízení:
• Varroc Lighting Systems, s.r.o., Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového Jičína
2. Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí, bez příloh - pokud není uvedeno jinak):
• Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
• Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík, zde
• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
• Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
• 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, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
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