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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání změny
č. 9 integrovaného povolení pro zařízení „Montovaná výrobna krmných směsí“.

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. MSK 95853/2006 ze dne 27. 10. 2006, ve znění pozdějších změn (dále
„integrované povolení“), vydané pro zařízení „Montovaná výrobna krmných směsí“ provozované
právnickou osobou AFEED CZ, a.s. se sídlem Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, IČ 28167813 (účastník
řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, dále „provozovatel zařízení“) v katastrálním území Opava-Předměstí,
podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci
mění takto:
(1)
V části I. písm. b) výrokové části integrovaného povolení v první odrážce se za text „Plynová parní kotelna“
vkládá text, který zní:
„- stacionární zdroj uvedený pod kódem 1.1. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší“
(2)
V části II. kapitole 1. výrokové části integrovaného povolení v bodu 1.1. v tabulce emisních limitů závorka
s výčtem výduchů u emisního zdroje „MVKS“ nově zní:
„(výduchy č. 2, 5, 6, 7, 9, 10)“
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(3)
V části III. kapitola A. výrokové části integrovaného povolení bod 2) nově zní:
ˏ „Plán opatření pro případ havárie, Zařízení na výrobu krmných směsí“, přiděleno č. 101840/2015/I`
(4)
V části III. kapitole C. výrokové části integrovaného povolení bod 3) nově zní:
„ 3) Povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
pod kódy
-

1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW
včetně – plynová kotelna (2x Vyvíječ páry CERTUSS), plynová kotelna autodílny (2x kotel VSB
EIV),

-

11.1. Stacionární zdroje, jejichž roční emise tuhých znečišťujících látek překračuje 5 t –
montovaná výrobna krmných směsí

podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.“

Odůvodnění
Dne 29. 6. 2015 krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny v provozu zařízení
v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci (dále „ohlášení“), spočívající v modernizaci
příjmového koše, úpravách splaškové kanalizace v plynové kotelně, změně vedoucího VKS, žádosti o opravu
čísel výduchů MVKS a specifikaci zdrojů, pro které je integrovaným povolením nahrazeno povolení provozu dle
§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a aktualizaci havarijního plánu.
Z předložených podkladů vyplývá, že v rámci tohoto správního řízení dochází pouze k upřesnění textu
některých částí a podmínek integrovaného povolení a k aktualizaci provozních dokumentů, bez dopadu na
jejich věcný význam. Nedochází však 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.
Proto krajský úřad 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, ale je nezbytné provést změnu integrovaného povolení. Dopisem čj. MSK 86494/2015 ze dne 7. 7.
2015 krajský úřad zahájil správní řízení ve věci vydání změny integrovaného povolení a současně před vydáním
rozhodnutí dal, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, účastníku řízení možnost se před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k jeho podkladům. Provozovatel zařízení, jako jediný účastník řízení, svého práva nevyužil.
Výrokem (1) výrokové části rozhodnutí čj. MSK 101840/2015 o změně č. 9 (dále „toto rozhodnutí“) je do popisu
zařízení v kapitole „Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona o integrované prevenci“
doplněn kód zdroje vyjmenovaného stacionárního zdroje podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší.
Výrokem (2) výrokové části tohoto rozhodnutí jsou opraveny čísla výduchů u emisního zdroje „MVKS“ tak, aby
odpovídaly skutečnosti.
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Výrokem (3) výrokové části tohoto rozhodnutí je schválena aktualizace havarijního plánu, spočívající
v upřesnění používaných zařízení a personální změně na pozici vedoucího VKS.
Výrokem (4) výrokové části tohoto rozhodnutí jsou v kapitole C v části III. integrovaného povolení
specifikovány zdroje znečištění ovzduší, na které se vztahuje povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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. Předmětná změna v provozu zařízení „Montovaná
výrobna krmných směsí“ je v souladu s platným referenčním dokumentem „Průmysl potravin, nápojů a mléka,
2006“.
Integrované povolení bylo změněno v částech uvedených ve výroku 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
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
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Rozdělovník
Účastník řízení:
•

AFEED CZ, a.s., Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče [v příloze zaslán dokument schválený ve výroku
(3)]

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

•

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

•

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
[v příloze zaslán dokument schválený ve výroku (3)]

•

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 70200 Ostrava

•

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Horní náměstí 69, 746 26 Opava [v příloze zaslán
dokument schválený ve výroku (3)]

•

Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, inspektorát Opava, U Cukrovaru 12, 747 05 Opava

•

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
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