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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny č. 21
integrovaného povolení pro zařízení „Závod 14 – Válcovny“.

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. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne 1. 8. 2005, ve znění pozdějších
změn (dále „integrované povolení“), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení
„Závod 14 – Válcovny“ a provozované právnickou osobou Liberty Ostrava a.s. se sídlem Vratimovská
689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 45193258 [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:
(1)
V části II. kapitole 3. výrokové části integrovaného povolení, v bodu 3.1 text v písmenu c) nově zní:
„Souhlas se uděluje do 1. 11. 2025.“.
(2)
V části III. kapitole A. výrokové části integrovaného povolení, v bodu 1. ukládá plnění text nově zní:
a) „Provozní řád pro provoz narážecích pecí č. 3 a 4 na hrubostřední trati (HCC) na závodě 14 – Válcovny“,
přiděleno č. 127758/2020/I,
b) „Provozní řád pro provoz narážecí pece kontidrátové trati (KD) na závodě 14 – Válcovny“, přiděleno
č. 127758/2020/II,
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c) „Provozní řád pro provoz krokových ohřívací pecí č. 1 a 2 na Středojemné válcovně (SJV) na závodě 14 –
Válcovny“, přiděleno č. 127785/2020/III,

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 2. 9. 2020 od provozovatele zařízení, ve smyslu ohlášení plánované změny v provozu
zařízení „Závod 14 – Válcovny“ (dále „ohlášení“) podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci,
žádost o udělení souhlasu k netřídění využitelných složek z odpadu podobnému komunálnímu odpadu. Jedná
se o prodloužení platnosti stávajícího souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
kategorie ostatní odpad, který je udělen v podmínce 3.1 integrovaného povolení. Tento souhlas podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále „zákon
o odpadech“) má platnost do 1. 11. 2020. Odpady, které jsou předmětem souhlasu vznikají činností
provozovatele zařízení a jsou předávány oprávněné osobě OZO Ostrava s.r.o. k jejich následnému využití pro
výrobu certifikovaného produktu – náhradní palivo „PALOZO“ v materiálovém složení – papír, plasty, textil
a dřevo, které jsou shromažďovány v označených kontejnerech na odpady. Pro účely evidence odpadů se
tento využitelný odpad zařazuje pod katalogové číslo 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly.
Provozovatel zařízení doložil podklady nutné k udělení souhlasu, a to kopii smlouvy s firmou OZO Ostrava
s.r.o. č. 6600001505/H06/9999 s platností od 1. 1.2020, kopii rozhodnutí krajského úřadu vydaného
společnosti OZO Ostrava s.r.o. (čj. MSK 47360/2017 ze dne 25. 5. 2017) a výpis z obchodního rejstříku.
Dále provozovatel zařízení v rámci ohlášení předložil ke schválení provozní řády vypracované podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“):
– „Provozní řád pro provoz krokových ohřívací pecí č. 1 a 2 na Středojemné válcovně (SJV) na závodě 14 –
Válcovny“;
– „Provozní řád pro provoz narážecích pecí č. 3 a 4 na hrubostřední trati (HCC) na závodě 14 – Válcovny“;
– „Provozní řád pro provoz narážecí pece kontidrátové trati (KD) na závodě 14 – Válcovny“.
Uvedené provozní řády jsou aktualizovány z důvodu změny názvu společnosti a současně jsou aktualizovány
dle aktuální platné legislativy z hlediska ochrany ovzduší. V případě provozních řádů pro tratě HCC a SJV jsou
provozní řády současně upraveny s ohledem na plánovanou změnu, která představuje na pecích těchto tratí
variabilní možnost spalování buď směsného plynu (stávající stav) nebo zemního plynu (nový stav).
Krajský úřad zvážil možné dopady výše popsané změny v provozu zařízení a dospěl k závěru, že výše popsaná
změna v provozu zařízení, nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení, ve smyslu § 2 písm. i) zákona
o integrované prevenci, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.
Prodloužení platnosti již uděleného stávajícího souhlasu k netřídění odpadů vychází ze současně platného
zákona o odpadech a nebude mít negativní vliv na žádnou složku životního prostředí. Jedná se o použití
odpadů za účelem jejich dalšího využívání v souladu s platnou legislativou a principy správného nakládání
s odpady. Provozní řády jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, a jejich schválení probíhá v souladu s platnou legislativou z hlediska ochrany ovzduší.
Taktéž možnost vytápění pecí zemním plynem, nikoli pouze směsným, nemůže mít negativní vliv na životní
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prostředí. Nedochází k faktické změně v užívání, způsobu provozu, ani rozsahu zařízení, a proto se vliv zařízení
na lidské zdraví, nebo životní prostředí v důsledku vydané změny integrovaného povolení nezmění. Změna
není v rozporu s platným referenčním dokumentem „Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách
(BREF) pro zpracování železných kovů, část Válcovny za tepla“, říjen 2000.
Současně změna nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení definovanou v § 2 písm. i) bodu 1.
zákona o integrované prevenci, neboť sama o sobě se nijak netýká prahových hodnot rozhodných pro zařízení
„Závod 14 – Válcovny“ [kategorie 2.3 a) Válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 tun surové oceli za hodinu]
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.
Uvedenou změnu v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto je ze strany
krajského úřadu zahájeno toto správní řízení.
Krajský úřad v návaznosti na výše uvedené zahájil správní řízení ve věci změny integrovaného povolení
v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci dopisem čj. MSK 117850/2020 ze dne 21. 9. 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 Liberty Ostrava a.s. Řízení vedené z moci úřední bylo zahájeno dle § 46 odst. 1 správního řádu
doručením výše uvedeného přípisu, a to dne 21. 9. 2020.
Zároveň výše uvedeným přípisem zaslal obdržené provozní řády České inspekci životního prostředí, oblastnímu
inspektorátu Ostrava (dále „ČIŽP“), jako dotčenému správnímu orgánu z hlediska ochrany ovzduší, a požádal
o vyjádření dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší za účelem nahrazení § 11 odst. 2 písm. d) tohoto
zákona postupem podle zákona o integrované prevenci.
Krajský úřad obdržel v rámci správního řízení vyjádření ČIŽP pod zn. ČIŽP/49/2020/7852 ze dne 30. 9. 2020
k předmětným provozním řádům, ve kterém ČIŽP uvedla, že na základě prostudování provozních řádů nemá
připomínky k vydání změny integrovaného povolení.
Dopisem čj. MSK 123769/2020 ze dne 5. 10. 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 ČIŽP. Možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nebylo
provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení, využito.
Na základě žádosti provozovatele zařízení krajský úřad prodloužil platnost souhlasu k upuštění od třídění nebo
odděleného shromažďování odpadů, který je udělen v bodu 3.1 integrovaného povolení, jak je uvedeno ve
výroku (1) tohoto rozhodnutí. Předmětné odpady vznikají činností provozovatele zařízení a pro účely evidence
odpadů se směs odpadů zařazuje pod katalogové číslo 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly a je předávána
oprávněné osobě OZO Ostrava s.r.o. k jejich následnému využití pro výrobu certifikovaného produktu –
náhradní palivo „PALOZO“. Původní souhlas měl stanovenou platnost do 1. 11. 2020. Krajský úřad prodloužil
souhlas na dobu 5 let, přičemž přistoupil ke stanovení doby platnosti souhlasu do 1. 11. 2025 tak, aby žadatel
nebyl krácen na svých právech. Stanovení platnosti v tomto rozsahu odpovídá zavedené správní praxi.
Vydáním souhlasu k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů integrovaným povolením je
nahrazen § 16 odst. 2 zákona o odpadech. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu, který by byl jinak
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vydán podle zvláštních právních předpisů a je nahrazen postupem podle zákona o integrované prevenci, je již
zakotveno v části III. kapitole B. bodu 2) integrovaného povolení.
Krajský úřad uložil plnění aktualizovaných provozních řádů z hlediska ochrany ovzduší v části III. kapitole A.
bodu 1) výrokové části integrovaného povolení, jak je uvedeno ve výroku (2) tohoto rozhodnutí. Provozní řády
jsou aktualizovány s ohledem na změnu názvu společnosti aktuální platnou legislativu z hlediska ochrany
ovzduší. V provozních řádech pro tratě HCC a SJV je navíc zakomponována variabilní možnost spalování buď
směsného plynu nebo zemního plynu na pecích těchto tratí. Provozní řády byly projednány s ČIŽP.
Uvedeným výrokem (2) je nahrazeno vydání povolení provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d)
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 již zakotveno
v části III. kapitole B. bodu 4) integrovaného povolení.
Integrované povolení čj. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne 1. 8. 2005, 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 k zákonu o integrované prevenci provedeného
a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení.
Provedená změna není v rozporu s platným „Referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách
(Bref) pro zpracování železných kovů, část Válcovny za tepla“, říjen 2010.
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
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Rozdělovník
1. Účastník řízení:
• Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava
[v příloze zaslány dokumenty vydané ve výroku (2) tohoto rozhodnutí]
2. Dotčený správní úřad (po nabytí právní moci rozhodnutí):
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
[v příloze zaslány dokumenty vydané ve výroku (2) tohoto rozhodnutí]
3. Na vědomí (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
• Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
• Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, zde
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
• Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
• Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 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 životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Vršovice
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