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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny č. 18
integrovaného povolení pro zařízení „Závod 14 – Válcovny a provoz 64 – válcovna pásů“.

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 provoz 64 – válcovna pásů“ a provozované právnickou osobou ArcelorMittal 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:

Část I.
(1)
Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: výrokové části integrovaného povolení, písmeno
a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.:
 V odrážce „Hrubostřední trať - HCC“ na konec textu se doplňuje věta „Pece jsou vytápěny směsným
plynem.“
 V odrážce „Kontidrátová trať - KD“ na konec textu se doplňuje věta „Pec je vytápěna směsným
plynem.“
 V odrážce „Středojemná trať - SJV“ na konec textu se doplňuje věta „Pece jsou vytápěny směsným
plynem.“
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V odrážce „Válcovna P-1500“ za první větou v odstavci se vkládá věta „Palivem pro krokovou pec je
zemní plyn.“.

(2)
Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: výrokové části integrovaného povolení, písmeno c) Přímo
spojené činnosti, v odstavci „Odpadové hospodářství“ na konci textu se ruší slova „a POH původce“.
(3)
Kapitola 1. výrokové části integrovaného povolení, podkapitola 1.1 Ovzduší:


V tabulce u stacionárních zdrojů 430, 422, 423, 440 a 441 u znečišťující látky SO 2 se ruší emisní limit
„500/400 1)“ a nahrazuje se hodnotou „400“.



Pod tabulkou poznámka „1)“ se ruší.

(4)
Kapitola 3. výrokové části integrovaného povolení, v bodu 3.1, s podmínkami souhlasu k upuštění od třídění
nebo odděleného shromažďování odpadů, v textu písmene a) se ruší název 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.“)“ a nahrazuje se názvem „č. 93/2016 Sb., O katalogu odpadů“.
(5)
Kapitola 4. výrokové části integrovaného povolení, bod 4.1 s podmínkami pro realizaci záměru „Oprava SJV
komínu - Dočasný ocelový komín“ z hlediska ochrany ovzduší se ruší a nahrazuje se textem „Nejsou
stanoveny.“.

V části III.
(6)
Kapitola A. výrokové části integrovaného povolení, v bodu 2) schvaluje písmeno a) nově zní:
a)

„Plán opatření pro případy havárie, Závod 14 – Válcovny“, přiděleno č. 29184/2019, který je přílohou
tohoto rozhodnutí;

(7)
Kapitola B. výrokové části integrovaného povolení, body 2) a 3) se ruší a současně stávající body 4), 5) a 6)
se nově označují jako 2), 3) a 4).
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Odůvodnění
Krajský úřad zahájil dopisem čj. MSK 39357/2018 přezkum závazných podmínek integrovaného povolení
čj. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne 1. 8. 2005, ve znění pozdějších změn, pro zařízení „Závod 14 – Válcovny
a provoz 64 – válcovna pásů“ společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., a to dle § 18 odst. 1 zákona o integrované
prevenci (plánovaný přezkum integrovaného povolení). Tento přezkum byl proveden v termínu 8. 3. 2018 –
2. 10. 2018 a jeho závěry jsou obsaženy v protokolu z kontroly pod čj. MSK 128986/2018.
Krajský úřad v rámci přezkumu vyhodnotil zjištěné skutečnosti v provozu zařízení, dopad těchto změn
na jednotlivé složky životního prostředí, posoudil podklady předložené v rámci přezkumu a s ohledem na celkové
vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení zjistil, že došlo ke změně okolností, které vedou ke změně
závazných podmínek integrovaného povolení. Jedná se o aktualizaci a upřesnění textu některých částí a
podmínek integrovaného povolení bez dopadu na jejich věcný význam. Dále byla projednána potřeba aktualizace
dokumentu „Plán opatření pro případy havárie, Závod 14 – Válcovny“ (dále „Havarijní plán“), a to v souvislosti
s realizací organizačních změn, které proběhly na závodě 14 – Válcovny a v rámci společnosti ArcelorMittal
Ostrava a.s. Havarijní plán vychází ze současně platných právních předpisů a je zpracován v souladu s vyhláškou
č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu
a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (dále „vyhláška
č. 450/2005 Sb.“). Nedochází 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 na základě provedeného přezkumu 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, neboť nebude mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.
Krajský úřad v rámci přezkumu v protokolu z kontroly konstatoval, že bude dále postupovat dle § 19a odst. 3)
zákona o integrované prevenci, tzn., že zahájí správní řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení
v souladu se závěry uvedenými v protokolu z kontroly po té, co provozovatel zařízení předloží aktualizovaný
havarijní plán. Změna podmínek integrovaného povolení není v rozporu s platným referenčním dokumentem
„Referenční materiál nejlepších dostupných technik pro kovárny a slévárny, květen 2005“ (BREF).
Krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení havarijní plán dne 1. 2. 2019 dopisem zn. A1/20/Ing.
Blažek/595684327. Na základě tohoto podání tedy krajský úřad zahájil správní řízení ve věci vydání změny výše
uvedeného integrovaného povolení, a to dopisem čj. MSK 20915/2019 ze dne 5. 2. 2019. Současně zaslal
předložený havarijní plán státnímu podniku Povodí Odry a požádal o zaslání vyjádření k předmětnému
havarijnímu plánu.
Krajský úřad obdržel v průběhu správního řízení stanovisko od Povodí Odry, státní podnik, jako správce povodí,
pod zn. POD/02652/2019/922/51.2 ze dne 14. 2. 2019, bez připomínek. Stanovisko je vydáno podle § 54 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní
zákon“)
Dopisem čj. MSK 26577/2019 ze dne 18. 2. 2019 krajský úřad před vydáním rozhodnutí dal, ve smyslu § 36
odst. 3 správního řádu, účastníku řízení možnost vyjádřit se k jeho podkladům. Současně zaslal provozovateli
předmětné vyjádření Povodí Odry, státní podnik, k seznámení. Možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
nebylo provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení, využito.
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V rámci přezkumu byla projednána úprava části popisu zařízení v části I. integrovaného povolení. V písmenu a)
je u jednotlivých tratí doplněn druh paliva, kterým jsou vytápěny ohřívací pece. Tedy u HCC, KD a SJV je
doplněno, že pece jsou vytápěny směsným plynem, kroková pec Válcovny P-1500 je ohřívána zemním plynem,
viz výrok (1) tohoto rozhodnutí.
V popisu odstavce „Odpadové hospodářství“, jako přímo spojené činnosti popsané v písmenu c) integrovaného
povolení, je zrušen text týkající se POH původce odpadů, viz výrok (2) tohoto rozhodnutí, neboť příslušné
ustanovení v zákoně o odpadech o povinnosti zpracování POH původce bylo zrušeno.
Jak je uvedeno ve výroku (3) tohoto rozhodnutí, v kapitole 1. integrovaného povolení a podkapitole 1.1 Ovzduší
krajský úřad vypustil neaktuální údaje týkající se emisního limitu pro SO 2 u narážecích pecí HCC a KD trati
a krokové pece SJV (stacionárních zdroje č. 430, 422, 423, 440 a 441), které jsou vytápěny směsným plynem.
Aktuálně je ponechána hodnota emisního limitu pro SO 2 v hodnotě 400 mg/m3, která je stanovena pro
stacionární zdroje zařazené pod kód 4.4 přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, 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. Současně je v tomto výroku zrušena
neaktuální poznámka „1)“ ohledně platnosti emisnímu limitu od 1. 1. 2016, která je bezpředmětná.
V rámci aktualizace integrovaného povolení krajský úřad zrušil v kapitole 3. bodu 3.1 integrovaného povolení,
ve kterém jsou stanoveny podmínky uděleného souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování
odpadů, znění 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, která je nahrazena aktuální platnou vyhláškou č.
93/2016 Sb., O katalogu odpadů, viz výrok (4) tohoto rozhodnutí.
Jak je uvedeno ve výroku (5) tohoto rozhodnutí, krajský úřad dále zrušil bod 4.1 s podmínkami a) až d), které
byly stanoveny k dočasnému využívání ocelového komína pro Krokové ohřívací pece č. I a II po dobu
rekonstrukce stávajícího železobetonového komína. Ponechání těchto podmínek by bylo bezpředmětné
a zavádějící.
Ve výroku (6) tohoto rozhodnutí je schválen aktualizovaný havarijní plán, a to v části III. kapitole A. bodu 2)
integrovaného povolení. Havarijní plán je zpracován podle § 39 vodního zákona a v souladu s vyhláškou
č. 450/2005 Sb. a aktualizuje a nahrazuje havarijní plán č. 45611/08.
Schválením havarijního plánu postupem podle zákona o integrované prevenci je nahrazeno jeho schválení podle
zvláštních právních předpisů - dle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona. Ustanovení o nahrazení tohoto správního
aktu je již zakotveno v části III. kapitole B. v bodu 1) 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.
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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

Rozdělovník
1. Účastník řízení:
 ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava [v příloze zaslán dokument
vydaný ve výroku (6) tohoto rozhodnutí]
2. 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
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava [v příloze
zaslán dokument vydaný ve výroku (6) tohoto rozhodnutí]
 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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