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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny č. 13a
integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Karviná“

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
124930/2006 ze dne 22.8.2006, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané pro zařízení
„Teplárna Karviná“, které je provozováno právnickou osobou Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října
3337/7, 702 00 Ostrava, IČ 45193410 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a)
zákona o integrované prevenci, dále též „provozovatel zařízení“], se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované
prevenci mění takto:

V části II., kapitole 1. výroku integrovaného povolení, v bodu 1.2. se stávající text „Povolení k vypouštění
odpadních vod se vydává na dobu do 30.11.2016.“ nahrazuje textem „Povolení k vypouštění odpadních vod se
vydává na dobu do 30.11.2020.“

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 17.6.2016 od provozovatele zařízení, v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona
o integrované prevenci, ohlášení plánované změny v provozu zařízení (dále „Ohlášení“), kde předmětem změny je
zprovoznění kotlů K1 a K2 po realizaci opatření ke snížení emisí NOX (denitrifikace), v návaznosti na podmínky
uvedené v bodu 4.1.1. výroku integrovaného povolení. Součástí Ohlášení byl aktualizovaný provozní řád z hlediska
ochrany ovzduší, a technická dokumentace provedených úprav. Součástí podání byla dále žádost o prodloužení
povolení k vypouštění odpadních vod do Soleckého potoka na neurčito (beze změny parametrů), doplněná
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souhlasným vyjádřením správce tohoto vodního toku, společnosti OKD, a.s. Krajský úřad dále dne 21.6.2016
obdržel od provozovatele zařízení žádost o schválení aktualizovaných zvláštních podmínek provozu pro Teplárnu
Karviná a Teplárnu Československé armády ve smyslu § 10 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“). V uvedeném dokumentu byly aktualizovány
organizační, personální a kontaktní údaje.
V návaznosti na výše uvedené zahájil krajský úřad dopisem čj. MSK 89473/2016 ze dne 4.7.2016, v souladu s § 19a
odst. 3 zákona o integrované prevenci, správní řízení ve věci 13. změny integrovaného povolení pro zařízení
„Teplárna Karviná“.
Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení krajský úřad dospěl k závěru, že k prodloužení povolení
k vypouštění odpadních vod je v návaznosti na § 3c odst. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, nezbytné vedle
stanoviska správce vodního toku předložit také stanovisko správce příslušného povodí (v tomto případě Povodí
Odry, s.p.), přičemž provozovatel zařízení současně upřednostňoval vydání změny integrovaného povolení
s povolením provozu denitrifikovaných kotlů K1 a K2 v co nejkratší době, rozhodnul krajský úřad, v souladu s § 148
odst. 1 písm. b) správního řádu, pouze v části věci (rozhodnutí ve věci 13. změny integrovaného povolení, vydané
pod čj. MSK 81696/2016 ze dne 21.7.2016) s tím, že změna integrovaného povolení v části týkající se prodloužení
povolení k vypouštění odpadních vod, bude vydána až po obdržení stanoviska Povodí Odry, s.p.
Z předložených podkladů vyplývá, že prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod nepředstavuje podstatnou
změnu v provozu zařízení, definovanou v § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť sama o sobě
nedosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci (tepelný příkon zařízení
zůstává beze změny). 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.
Krajský úřad je současně toho názoru, že se nejedná o změnu, která by měla významné nepříznivé účinky na lidské
zdraví nebo životní prostředí, neboť prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod beze změny jeho parametrů
nepředstavuje žádné zhoršení dopadů zařízení na životní prostředí.
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.
Dopisem čj. MSK 97606/2016 ze dne 25.7.2016 požádal krajský úřad Povodí Odry, s.p., ve vazbě na výše uvedené
a v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu, Povodí o vzájemnou spolupráci a o zaslání vyjádření k požadovanému
prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod. Vyjádření zn. 10588/9233/54.1/2016 obdržel krajský úřad dne
4.8.2016. Povodí Odry, s.p. v tomto vyjádření s prodloužením povolení souhlasí, požaduje však, s ohledem na § 9
odst. 2 a § 12 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“), prodloužit platnost tohoto povolení pouze o 4 roky.
S podklady pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci (tj. změna č. 13a integrovaného povolení) se provozovatel
zařízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu rovněž seznámil, o tomto úkonu byl pořízen protokol čj.
MSK 108176/2016 ze dne 22.7.2016.
Výrokem (1) tohoto rozhodnutí krajský úřad, v návaznosti na žádost provozovatele zařízení, v souladu s § 9 odst.
2 a § 12 odst. 5 vodního zákona a v souladu se stanoviskem Povodí Odry, s.p., prodloužil platnost povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, za podmínek stanovených v bodu 1.2. výroku předmětného
integrovaného povolení. Vzhledem k tomu, že stávající povolení k vypouštění odpadních vod je platné do
30.11.2016, a současně dle § 9 odst. 2 vodního zákona povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem
nebezpečné látky nemůže být vydáno na dobu delší než 4 roky, stanovil krajský úřad, s ohledem na ochranu práv
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provozovatele zařízení, platnost prodlouženého povolení na dobu do 30.11.2020. Stanovené podmínky tohoto
povolení – tj. kvalitativní a kvantitativní parametry vypouštěných odpadních vod a podmínky monitoringu, zůstaly
zachovány beze změny.
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. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.
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. Výše uvedené změny v provozu předmětného zařízení jsou
v souladu s platným referenčním dokumentem „Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro velká
spalovací zařízení, červenec 2006“.
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).

„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence
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Rozdělovník
Účastník řízení:
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
Na vědomí (po nabytí právní moci):
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana kraje, Mgr. Daniel Havlík, zde
Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Magistrát města Karviná, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 702 00 Ostrava
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha
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