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Rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve věci 3. změny integrovaného
povolení pro zařízení „Teplárna dolu ČSM“.

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako
věcně a místně příslušný správní orgán 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 53590/2007 ze dne 2.5.2007, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané
podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Teplárna Dolu ČSM“, které je provozováno
právnickou osobou Dalkia Industry CZ, a.s. se sídlem Gregorova 2582/3, 728 37 Ostrava, IČ 27826554
(účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, dále „provozovatel zařízení“), se v souladu s § 19a odst. 2
zákona o integrované prevenci mění takto:
(1)
V části I., písmeno a) výrokové části integrovaného povolení, u kotlů K 1 – K 3 se text „hlavní palivo –
černouhelný proplástek, podpůrné palivo – degazační plyn.“ nahrazuje textem „hlavní palivo – černouhelný
proplástek a černouhelný hruboprach, podpůrné palivo – degazační plyn.“
(2)
V části II., kapitole 4. výrokové části integrovaného povolení, podmínky pod písm. b) a c) v bodu 4.1.
se ruší.
(3)
V části II., kapitole 5. výrokové části integrovaného povolení, se doplňuje nový bod, který zní:
„ 5.1. Podmínky povolení ke změně používaných paliv na kotlích K 1 – K 3 z hlediska ochrany ovzduší:
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a)

termín zahájení spalování černouhelného hruboprachu bude oznámen krajskému úřadu.

b)

do 3 měsíců od zahájení spalování černouhelného hruboprachu bude na kotlích K 1 – K 3
provedeno jednorázové měření emisí znečišťujících látek dle tabulky v bodu 1.1. písm. a)
výrokové části integrovaného povolení. Měření bude provedeno a vyhodnoceno v souladu
s § 5, 6 a 7 vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

c)

vyhodnocení jednorázového měření bude krajskému úřadu zasláno v rámci vyhodnocení plnění
podmínek integrovaného povolení dle kapitoly 11. výrokové části integrovaného povolení. “

(4)
V části III., písm. A. výrokové části integrovaného povolení, bod 1) nově zní:
‚ 1)

Schvaluje a povoluje vydání:
„Provozní řád Teplárny SE ČSM dle zákona č. 86/2002 Sb.“, ve smyslu zákona o ochraně
ovzduší, přiděleno č. 71823/11/I. ‘

(5)
V části III., písm. D výrokové části integrovaného povolení, bod g) nově zní:
„ g)

Povolení ke stavbě, zkušebnímu a trvalému provozu zdroje znečišťování ovzduší (kotle K 6) podle § 17
odst. 1 písm. c) a d) zákona o ochraně ovzduší, “

(6)
V části III., písm. D výrokové části integrovaného povolení, za bod g) se doplňuje nový dod, který zní:
„ h)

Povolení ke změně používaných paliv na kotlích K 1 – K 3, v souladu s § 17 odst. 2 písm. f) zákona
o ochraně ovzduší. “

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 30.3.2011 pod zn. DIN-EXZ-11-0711 od provozovatele zařízení ve smyslu § 16 odst. 1
písm. b) zákona o integrované prevenci ‚Žádost o změnu integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Dolu
ČSM“ – změna paliva‘. Součástí žádosti byl aktualizovaný provozní řád z hlediska ochrany ovzduší, zohledňující
plánovanou změnu, kterou je rozšíření stávající palivové základny Teplárny Dolu ČSM o černé uhlí energetické –
hruboprach. Vzhledem k jeho vyšší výhřevnosti oproti stávajícímu palivu (černé uhlí energetické – proplástek)
se v důsledku plánované změny předpokládá snížení celkových emisí znečišťujících látek.
Po posouzení výše uvedeného dospěl krajský úřad k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu
zařízení ve smyslu § 2 písm. j) zákona o integrované prevenci, ale je nutné provést změnu integrovaného
povolení a zahájil dopisem čj. MSK 71823/2011 ze dne 26.4.2011, v souladu s § 19a odst. 2 zákona
o integrované prevenci řízení ve věci vydání 3. změny integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Dolu
ČSM“. V rámci tohoto dopisu krajský úřad současně požádal Českou inspekci životního prostředí, oblastní
inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“), jako dotčený orgán státní správy v souladu s § 46 odst. 1 písm. k) zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“), o zaslání vyjádření k předloženému provoznímu řádu
a ke změně používaných paliv.
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Krajský úřad dále dne 6.4.2011, pod zn. DIN-EXZ-11-0805, obdržel od provozovatele zařízení v souladu
s podmínkou v bodu 4.1. písm. c) integrovaného povolení oznámení o uvedení kotle K 6 do trvalého provozu
a dne 3.5.2011 doplnění tohoto oznámení o protokol z jednorázového měření emisí znečišťujících látek,
provedeného v průběhu zkušebního provozu. V této souvislosti krajský úřad dopisem čj. MSK 78182/2011 ze
dne 4.5.2011 rozšířil předmět řízení ve věci 3. změny integrovaného povolení o uvedené oznámení a současně
požádal ČIŽP, jako dotčený orgán státní správy v souladu s § 46 odst. 1 písm. k) zákona o ochraně ovzduší,
o zaslání vyjádření k uvedení kotle K 6 do trvalého provozu.
Na základě výše uvedeného obdržel krajský úřad dne 12.5.2011 pod zn. ČIŽP/49/IPP/1106600.002/11/VPS
souhrnné vyjádření ČIŽP k oběma svým žádostem. ČIŽP v uvedeném vyjádření nevznesla námitky ke změně
používaných paliv, ani k předložené aktualizaci provozního řádu a souhlasila rovněž s uvedením kotle K 6 do
trvalého provozu.
Po zapracování několika dílčích upřesnění do provozního řádu a předložení jeho konečné verze, dal krajský úřad
dopisem čj. MSK 99752/2011 ze dne 3.6.2011 v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníku řízení
možnost, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci 3. změny integrovaného povolení pro zařízení
„Teplárna Dolu ČSM“. Dané možnosti účastník řízení nevyužil.
Jak je uvedeno v bodu (1) výrokové části tohoto rozhodnutí, zohlednil krajský úřad v části I. výrokové části
integrovaného povolení pod písm. a) popisu zařízení uvažovanou změnu používaných paliv a rozšířil používaná
paliva u kotlů K 1 – K 3 o černouhelný hruboprach. Jak již bylo uvedeno, vzhledem k vyšší výhřevnosti nově
používaného paliva lze očekávat snížení celkových emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší.
S ohledem na místní podmínky životního prostředí stanovil krajský úřad současně v části II., kapitole 5.
výrokové části integrovaného povolení podmínky, ukládající provedení a vyhodnocení jednorázového měření
emisí znečišťujících látek, vymezených v bodu 1.1. písm. a) výrokové části integrovaného povolení, a to
především za účelem ověření emisních parametrů zařízení při použití černouhelného hruboprachu. Podmínky
jsou stanoveny v bodu (3) výrokové části tohoto rozhodnutí.
V souvislosti se změnou používaných paliv byl touto změnou integrovaného povolení schválen aktualizovaný
provozní řád z hlediska ochrany ovzduší, jak je uvedeno v bodu (4) výrokové části tohoto rozhodnutí, a rovněž
byl doplněn seznam nahrazovaných správních aktů v části III. písm. D. výrokové části integrovaného povolení,
jak uvádí bod (6) výrokové části tohoto rozhodnutí.
Bodem (2) výrokové části tohoto rozhodnutí byly v části II., bodu 4.1. výrokové části integrovaného povolení
zrušeny podmínky pod písmeny b) a c). Podmínka pod písm. b) – tj. oznámení prognózy emisí z předmětného
zařízení, byla již dříve splněna dopisem ze dne 28.6.2007 a je tudíž dále bezpředmětná. V souladu
s podmínkami pod písm. c) bylo krajskému úřadu oznámeno zahájení zkušebního provozu kotle K 6, bylo
provedeno jednorázové autorizované měření emisí, a následně bylo dne 6.4.2011 dopisem zn. DIN-EXZ-110805 oznámeno uvedení kotle K 6 do trvalého provozu. Z uvedených důvodů byly podmínky pod písm. c)
rovněž, jako dále bezpředmětné, zrušeny.
Jak je uvedeno v bodu (5) výrokové části tohoto rozhodnutí, v souvislosti s uvedením kotle K 6 do trvalého
provozu byl upraven příslušný bod v části III., písm. D. výrokové části integrovaného povolení.
Integrované povolení bylo změněno v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních
částech zůstává integrované povolení beze změn.
Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované
prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena. Změnou integrovaného povolení
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nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik
podle přílohy č. 3 k zákonu o integrované prevenci.
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 činěno z podmětu 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).

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

„otisk úředního razítka“

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Radmilou Hybnerovou, v.r.
oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence
Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Ptašek

Rozdělovník
Účastník řízení:


Dalkia Industry CZ, a.s., Gregorova 2582/3, 728 37 Ostrava
[zaslán dokument, schválený ve výroku (4) tohoto rozhodnutí]

Na vědomí (po nabytí právní moci):


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



Moravskoslezský kraj, náměstek hejtamana kraje p. Miroslav Novák, zde



Obec Stonava, Stonava 730, 735 34 Stonava



Česká inspekce životního prostředí, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
[zaslán dokument, schválený ve výroku (4) tohoto rozhodnutí]



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na bělidle 7, 702 00 Ostrava



Magistrát města Karviné, odbor životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná



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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