Ján Ročkár – Zařízení pro fyzikálně-chemickou úpravu odpadů – deemulgační stanice
Integrované povolení čj. MSK114265/2010 ze dne 8. 7. 2010

V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou
zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení.
Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný.
Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 114265/2010 ze dne 8. 7. 2010
(nabytí právní moci dne 7. 8. 2010)
č.

číslo jednací

ze dne

nabytí právní moci

1.

MSK 151648/2016

23. 12. 2016

23. 12. 2016

2.

MSK 129517/2018

1. 11. 2018

20. 11. 2018

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 „zákona o integrované prevenci“), po provedení
správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
Fyzické osobě oprávněné k podnikaní Ján Ročkár, IČ 60957590, s místem podnikání Polní 652, 735 41
Petřvald (dále „provozovatel zařízení“, účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), se vydává

integrované povolení
podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

Identifikační údaje zařízení :
Název:

Zařízení pro fyzikálně-chemickou úpravu odpadů – deemulgační stanice

Provozovatel:

Ján Ročkár, IČ 60957590, s místem podnikání Polní 652, 735 41 Petřvald

Kategorie:

5.1. Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení
k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně

Umístění:

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Šenov

Katastrální území a parc. čísla dotčených pozemků: Šenov u Ostravy, parc. č. 2360
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I.
Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:
a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Zařízení pro fyzikálně-chemickou úpravu odpadů – deemulgační stanice
-

Jedná se o zařízení k úpravě kapalných odpadů za použití sorpčně-deemulgačního působení přírodního
aktivovaného sorbetu - bentonitu (technologie Ektibent) a separaci předčištěné odpadní vody a kalu.
Odpadní vody jsou shromažďovány a následně odváženy cisternovými vozidly do čistírny odpadních vod,
vzniklé odpady jsou předávány k využití nebo odstranění oprávněným osobám. Kapalné odpady jsou
do zařízení přiváženy v cisternách, menší množství je do zařízení přijímáno v sudech a jiných menších
nádobách. Celková projektovaná kapacita 6 275 t odpadů za rok. Zařízení se skládá z následujících
technických a technologických jednotek:
o

sestava pro úpravu koncentrovaných kapalných odpadů (se zvýšeným podílem emulgovaných
ropných látek) – 2 reaktory (reakční nádrže) Svelux DS8 (objem 2 x 7 m3);

o

sestava pro úpravu nekoncentrovaných kapalných odpadů (mírně až středně znečištěné odpady
neemulgovanými ropnými látkami) – 2 jednotky Argeo K5H (max. průtok 2,78 l . s-1);

o

sestava příjmových jímek - skládá se ze 4 podzemních příjmových jímek pro primární odloučení
olejů (objem 2 x 24 m3 – jímky 1 a 2 zaolejované vody, 2 x 29 m3 – jímka 3 a 4 emulze),

o

sestava pracovních jímek - 5 pracovních, rozsazovacích, jímek (č. 5 - 20 m3, 6 - 27 m3, 7 – 24
m3, 9 – 24 m3, 11 – 22 m3) olejové jímky pro sekundární oddělování vodní a olejové fáze,
případně kalu;

o

sestava olejového hospodářství – slouží pro zachytávání a separaci olejů ze zpracovávaných
odpadů; 1 jímka výstupní pro olej (č. 10 – 22 m3), proměnlivý počet kubíkových plastových
barelů k finálnímu odloučení vodní a olejové fáze (maximálně 11 plných);

o

nádrž vyčištěných odpadních vod (jímka č. 8 - 36 m3);

o

sestava kalového hospodářství – 2 otevřené zahušťovací nádrže (kontejnery; objem 2 x 5 m3),
vakuofiltr, krytý venkovní kontejner pro zahuštěný kal (objem 5 m3);

o

chemické hospodářství – slouží k oddělenému skladování chemických látek a přípravků a
přípravě reakčních roztoků;

o

venkovní stáčecí plocha pro příjem kapalných odpadů navážených cisternovými vozidly.

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
V zařízení se nenachází.
c) Přímo spojené činnosti
•

Organizační zabezpečení provozu;

•

Nakládání s vodami – zásobování pitnou vodou, odvádění splaškových odpadních vod do městské
kanalizace, odvoz vyčištěné odpadní vody do čistírny odpadních vod;

•

Nakládání s produkovanými odpady – předávání oprávněným osobám k využití nebo odstranění;
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•

Laboratorní činnosti – zkoušky pro stanovení nejvhodnějších postupů úpravy odpadů a jednoduchá
stanovení kvality výstupních odpadů/odpadních vod;

•

Kontrolní sledování, měření a monitoring.

II.
Krajský úřad stanovuje fyzické osobě oprávněné k podnikaní Ján Ročkár, IČ 60957590, s místem podnikání
Polní 652, 735 41 Petřvald, jako provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5
zákona o integrované prevenci

závazné podmínky provozu zařízení,
a to :
1. Emisní limity v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci
1.1.

Ovzduší

Nejsou stanoveny.

1.2.

Voda

Nejsou stanoveny.
1.3.

Hluk, vibrace a neionizující záření

Nejsou stanoveny.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví
člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku
či ohrožení zdraví člověka může dojít
2.1. Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení nebo jeho části předložit krajskému úřadu
plán postupu jeho ukončení obsahující zejména postup likvidace technologického zařízení a uvedení
prostoru do stavu vhodného pro následné využití.
2.2. V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události
bude plán postupu jeho ukončení předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné
nepředvídatelné události.
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3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady
3.1.

Zařízení provozovat v souladu s provozním řádem zařízení schváleným v části III. kapitole A) bodu
1) výrokové části tohoto rozhodnutí (dále „provozní řád“). S provozním řádem prokazatelně
seznámit a pravidelně proškolovat všechny příslušné pracovníky zařízení, o každém uskutečněném
proškolení provést záznam do provozního deníku zařízení.

3.2.

Odpady v rámci jedné vsázky evidovat v provozním deníku zařízení, včetně katalogového čísla
a množství. V provozním deníku zařízení zaznamenávat postup úpravy jednotlivých vsázek odpadů,
včetně množství přidaných surovin. K mísení jednotlivých dodávek může docházet pouze v rámci
technologie úpravy odpadů a v souladu s provozním řádem.

3.3.

Kaly vzniklé v rámci úpravy odpadů odvážet ze zařízení s min. četností 1 x za rok, o odvozu
provést záznam do provozního deníku zařízení.

3.4.

Platnost provozního řádu je omezena na dobu 5 let, tj. do 31.10.2023.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména
ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny
Nejsou stanoveny.

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá
nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku
zařízení
Nejsou stanoveny.

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie
Ve všech prostorách je nutné využívat energii hospodárně a provádět opatření vedoucí k hospodárnému
využívání energie. Tato opatření zaznamenávat do provozního deníku zařízení a nahlásit krajskému úřadu
v souhrnné zprávě předkládané k 1.5. následujícího kalendářního roku.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
7.1. Opatření pro předcházení haváriím budou řešena v souladu s havarijním plánem a provozním
řádem. Dokumenty jsou schváleny v části III. kapitole A. výrokové části tohoto rozhodnutí.
7.2. Pravidelně, tj. min. 1 x za 2 roky, provádět školení zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady
a ochrany životního prostředí, o provedených školeních vést evidenci, například zápisem do
provozního deníku zařízení.
7.3. Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami, a tyto
záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let.
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8.

Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného
provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví
člověka
V případě jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu postupovat v souladu
s havarijním plánem a provozním řádem. Dokumenty jsou schváleny v části III. kapitole A. výrokové
části tohoto rozhodnutí.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace
metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování
9.1. Sledovat proces úpravy odpadů podle následujících požadavků:
- Kontrolovat technologický postup nakládání s odpady a průběh zpracování každé vsázky zapisovat
do provozního deníku. Sledovat bilanci množství odpadů a surovin vstupujících do technologického
procesu a množství vystupujících látek (odpady, odpadní voda). Bilanční výpočet provádět vždy
k poslednímu dni kalendářního měsíce.
- Sledovat kvalitu přijímaných a vystupujících odpadů a vznikající odpadní vody v souladu
s provozním řádem.
9.2. Provádět kontrolu provozu podle následujících požadavků:
a) Denně (v pracovní dny):
- Kontrola průběhu procesu čištění přijatých odpadů v souladu s předepsanými pracovními postupy.
- Vizuálně kontrolovat stav manipulačních ploch, nádob, jímek a nádrží určených ke shromažďování
odpadů nebo odpadních vod tak, aby nedošlo k jejich přeplnění.
- V případě příjmu odpadů provést kontrolu množství a jejich složení.
- V případě odvozu odpadních vod ze zařízení zaznamenat jejich množství.
b) Jedenkrát za měsíc:
- Neporušenost izolace jímek/nádrží kapalných odpadů nebo odpadních vod (v suterénu provozní
budovy) změřením úrovně hladiny kapalin v jímkách po ukončení technologického procesu v pátek
a před začátkem technologického procesu v pondělí následujícího týdne a vyhodnocením
případných rozdílů.
- Kontrola množství sorbentu a stavu prostředků ke zmáhání havarijního úniku.
- Sledovat hladinu podzemní vody ve vrtech označených jako R1 a R2.
c) Jedenkrát za rok
- Zjišťovat kvalitu podzemních vod ve vrtech označených jako R1 a R2 v ukazatelích pH a C10 - C40.
d) Jedenkrát za pět let (pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší):
- Zkouška těsnosti potrubí, provozních jímek a provozních nádrží (realizovat prostřednictvím
oprávněné osoby). První zkouška bude provedena nejpozději do 31. 12. 2010.
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9.3. S údaji zjištěnými sledováním a kontrolou provozu zařízení pracovat podle následujících požadavků:
- Výsledky kontrol, případně měření zaznamenávat do provozního deníku zařízení, s výjimkou měření
zajišťovaného externími dodavateli (tyto výsledky budou uloženy u provozovatele zařízení
k případné kontrole). Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních,
výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit, a také mimořádné
okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního
předchozího pozorování nebo měření.
10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího
hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku
Opatření nejsou uložena.

11.

Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti
předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením
Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní
rok zasílána krajskému úřadu vždy k 1.5. následujícího roku (první zaslání krajskému úřadu bude v roce
2011). Součástí zprávy bude vyhodnocení monitoringu dle kapitoly 9. výrokové části tohoto rozhodnutí.

12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve závěru zjišťovacího řízení posouzení
vlivů na životní prostředí
Nejsou stanoveny.

13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
Nejsou stanoveny.

III.
A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1) uděluje souhlas s provozním řádem:
-

„Provozní řád Zařízení pro fyzikálně chemickou úpravu odpadů – deemulgační stanice“, přiděleno
č. 129517/2018/I.

2) schvaluje:
-

„Plán opatření pro
č. 129517/2018/II.

případ

havarijního

zhoršení

jakosti

vod

–

havarijní

plán“,

přiděleno
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B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná
rozhodnutí nebo jejich části, a to:
1)

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK
109591/2006 ze dne 28. 6. 2006, ve věci vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání
a odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření
a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů, a to:
1)

Schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno v části III. kapitole A.
bodu 2) výrokové části tohoto rozhodnutí.

2)

Souhlas k provozování zařízení k využívání a odstraňování odpadů a s jejich provozním řádem podle
§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Souhlas a podmínky povolení jsou stanoveny v části II. kapitole
3. výroku tohoto rozhodnutí. Udělení souhlasu s provozním řádem je uvedeno v části III. kapitole A)
bodu 1) výrokové části tohoto rozhodnutí.

3)

Souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady podle § 12 odst. 6 zákona
č. 185/2001 Sb. Souhlas a podmínky povolení jsou stanoveny v části II. kapitole 3. výrokové části
tohoto rozhodnutí.
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