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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny č. 7
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 § 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 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 č.j. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne 1.8.2005, ve znění pozdějších
změn (dále „integrované povolení“), pro zařízení „Závod 14 – Válcovny“ provozované právnickou osobou
ArcelorMittal Ostrava a.s. se sídlem Vratimovská č.p. 689, 707 02 Ostrava - Kunčice, IČ 45193258 (dále
„provozovatel zařízení“, účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), podle § 13 odst. 3 zákona
o integrované prevenci, v souladu s § 19a odst. 2) zákona o integrované prevenci se mění takto:
(1)
V části II. kapitole 3. výrokové části integrovaného povolení, stávající text v této kapitole se označuje jako
3.1 a za tímto bodem se doplňuje další bod, který zní:
„3.2 Uděluje se souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, které vznikají činností
provozovatele zařízení v místě jeho sídla a jsou předávány oprávněné osobě OZO Ostrava s.r.o. k jejich
následnému využití pro výrobu certifikovaného produktu v tomto rozsahu:
a) Udělený souhlas se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 381/2001
Sb.“) pod katalogová čísla:
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04
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Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
Plastové hobliny a třísky
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Textilní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15
02 02
Dřevo
Plasty
Papír a lepenka
Oděvy
Textilní materiály
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Plasty
Objemný odpad

b) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly.
c) Souhlas se uděluje do 30.11.2015.“
(2)
V části III. písmenu B. výrokové části integrovaného povolení za bod 5) se doplňuje další bod, který zní:.
„6) souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 zákona
o odpadech;“

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 29.9.2010 dopisem zn. A1/171/Ing. Třaskošová/6848 žádost provozovatele zařízení
o udělení souhlasu k upuštění od třídění a odděleného shromažďování využitelných složek 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“). Vzhledem k tomu, že pro zařízení „Závod 14 Válcovny“ je vydáno
integrované povolení, krajský úřad vyhodnotil podání jako ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle §
16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.
Krajský úřad vyhodnotil předložené podklady a uvážil, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení,
ve smyslu § 2 písm. j) zákona o integrované prevenci, která by měla významně nepříznivé účinky na člověka
nebo životní prostředí, ale je nezbytné provést změnu integrovaného povolení.
Dopisem č.j. MSK 164044/2010 ze dne 4.10.2010 zahájil krajský úřad správní řízení ve věci vydání změny výše
uvedeného integrovaného povolení. Současně v rámci oznámení o zahájení řízení o změně integrovaného
povolení dal krajský úřad, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, provozovateli zařízení možnost před
vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům. Této možnosti nebylo provozovatelem zařízení, jako jediným
účastníkem řízení, využito.
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Kapitola 3. integrovaného povolení je tímto rozhodnutím rozšířena o další podmínky v bodu 3.2, a to na základě
žádosti provozovatele zařízení o netřídění odpadů ve smyslu vydání souhlasu o upuštění od třídění nebo
odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 zákona o odpadech, jak je uvedeno ve výroku (1)
tohoto rozhodnutí. V bodu 3.2 integrovaného povolení je udělen souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného
shromažďování odpadů, který se týká odpadů kategorie ostatní odpad. Předmětné odpady jsou předávány
společnosti OZO Ostrava s.r.o. k využití pro výrobu certifikovaného produktu „PALOZO“ v materiálovém složení
papír, plasty, textil a dřevo, které jsou shromažďovány v označených kontejnerech. Pro účely evidence odpadů
budou předmětné odpady zařazovány pod katalogové číslo 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly. Zbývající
nevyužitelné složky odpadu podobného komunálnímu se zařazují pod katalogové číslo 200301 Směsný
komunální odpad kategorie „O“. Provozovatel zařízení doložil podklady nutné k udělení souhlasu, a to kopii
smlouvy s firmou OZO Ostrava s.r.o. č. 109866, kopii rozhodnutí krajského úřadu vydaného společnosti OZO
Ostrava s.r.o. a kopii výpisu z obchodního rejstříku.
Ve výroku (2) tohoto rozhodnutí je uveden právní akt - § 16 odst. 2 zákona o odpadech, který je nahrazen
postupem podle zákona o integrované prevenci vydáním souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného
shromažďování odpadů změnou integrovaného povolení.
Integrované povolení č.j. 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.
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 popsaném v integrovaném
povolení.
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 ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82
odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. 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).

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence
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Rozdělovník
1. Účastník řízení:
 ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská č.p. 689, 707 02 Ostrava - Kunčice
2. Na vědomí (po nabytí právní moci):


Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava



Moravskoslezský kraj, 1. náměstek hejtmana p. Miroslav Novák, zde



Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde



Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 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



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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