Mondelez CR Biscuit Production s.r.o.
Závod Mondelez včetně dostavby I. a II. etapy, Opava-Vávrovice
Integrované povolení MSK 7444/2015 ze dne 6. 2. 2015 ve znění opravného rozhodnutí
čj. MSK 25078/2015 ze dne 26. 2. 2015 a pozdějších změn
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 7444/2015 ze dne 6. 2. 2015,
(nabytí právní moci dne 25. 2. 2015), ve znění opravného rozhodnutí čj. MSK 25078/2015 ze
dne 26. 2. 2015, (nabytí právní moci dne 18. 3. 2015) a pozdějších změn:
změna č.
1.
2.

čj.
MSK 107011/2015
MSK 41339/2017

ze dne
3. 9. 2015
28. 3. 2017

nabytí právní moci
7. 9. 2015
29. 3. 2017

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, po provedení správního řízení podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), rozhodl takto:
Právnické osobě Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha,
IČ 01409948 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, dále „provozovatel zařízení“) na základě
plné moci ze dne 30. 9. 2013 zastoupené Ing. Pavlou Žídkovou, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, IČ
61611531, se vydává

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

Identifikační údaje zařízení:
Název:

Závod Mondelez včetně dostavby I. a II. etapy, Opava-Vávrovice

Provozovatel:

Mondelez CR Biscuit Production s.r.o.
Karolinská 661/4, 186 00 Praha
IČ 01409948
6.4. b) bod 3. Úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to
bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin
nebo krmiv ze surovin živočišného a rostlinného původu, ve formě kombinovaných nebo
samostatných výrobků, při výrobní kapacitě v tunách za den větší než 75, pokud A je 10
nebo více, nebo - [300- (22,5 x A)] ve všech ostatních případech, kde "A" je podíl
materiálu živočišného původu v procentech hmotnostních na výrobní kapacitě.

Kategorie:

Umístění:

Kraj:

Moravskoslezský
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Obec:
Katastrální území:

Opava
Vávrovice

I.

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:
a)

Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Výroba piškotů, sušenek a oplatek - stacionární zdroj uvedený pod kódem 7.2. přílohy č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Projektovaná kapacita výroby ve stávajícím provozu probíhající na 11 linkách je 108 000 t ročně, tj. 309
t/den hotových výrobků. Projektovaná kapacita výroby nového provozu probíhající na 5 linkách je
115 000 t ročně, tj. 329 t/den hotových výrobků. Výhledově se v novém provozu počítá s umístěním
dalších 5 velkokapacitních linek. Průměrný podíl materiálů živočišného původu na výrobní kapacitě
zařízení je 12 % hmotnostních.
Výroba těsta – probíhá na základě receptur nadávkováním velkoobjemových surovin, olejů a vody do
míchaček pomocí pneumatické dopravy nebo čerpadel. Maloobjemové suroviny se rozvažují a dávkují do
míchaček ručně. Vzniká odpad z dopravní technologie (odprašek), obalové materiály (papírové pytle, PE
folie, kbelíky, sudy, IBC kontejnery) z maloobjemových surovin nebo v případě technologických problémů
odpad těsta.
Příprava náplní – probíhá nadávkováním velkoobjemových surovin včetně tuků, do míchaček pomocí
pneumatické dopravy nebo čerpadel. Maloobjemové suroviny se rozvažují a dávkují do míchaček ručně.
Vzniká odpad z dopravní technologie (odprašek), obalové materiály (papírové pytle, PE folie, kbelíky,
sudy, IBC kontejnery) z maloobjemových surovin nebo v případě kvalitativních problémů odpadní náplně.

Pečení, mazání, plnění, máčení oplatek nebo sušenek, formování do čokolády – všechny
operace probíhají automaticky na jednotlivých strojích. Operace jsou dozorovány obsluhou stroje, která
linku při zjištění chybné funkce zablokuje a průběžně vyřazuje z dalšího zpracování vadné výrobky. Jako
odpad vzniká prach a úlomky. Jedná se o tvarově i jinak vadné výrobky, které lze v určitém množství a za
určitých podmínek vrátit pro přepracování zpět do procesu. Část, která se nedá použít, se stává odpadem
a je předávána oprávněným osobám.
Součástí linek jsou pece s hořáky spalujícími zemní plyn a se samostatnými výduchy do vnějšího ovzduší.
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Ve stávajícím provozu jsou instalovány následující pece:

SASIB – pásová pec s výkonem 1 300 kW, 3 ks hořáků Weishaupt WG 30N + 2 ks hořáků WG 20N/1-C,
APV – pásová pec s výkonem 1 569 kW, 3 ks hořáků MAXON OVENPACK 422M/528 kW, (výroba
sušenek DISKO),
VUURSLAG – pásová pec s výkonem 870 kW, 3 ks hořáků Minnox Line CCS-LS, (výroba sušenek
s náplní),
WP1 – pásová pec s výkonem 900 kW, 3 ks hořáků Eclipse RM 200/520kW, (výroba sušenek
polomáčených a věnečků),
WP2 – pásová pec s výkonem 900 kW, 3 ks hořáků Eclipse RMH-2/300 kW, (výroba sušenek DISKITO),
IMAFORINI – pásová pec s výkonem 1 047 kW, 3 ks hořáků Weishaupt WG 30/350kW, (výroba
sušenek DISKITO),
HBS1 – pec (ohřev forem) s výkonem 633 kW, hořák BACB 75/633 kW, (výroba oplatků),
HBS2 – pec (ohřev forem) s výkonem 640 kW, hořák BACB 75/640 kW, (výroba oplatků),
HAAS – pec (ohřev forem) s výkonem 1 000 kW, hořák SWAKT 104G/1000 kW, (výroba Fidorky), včetně
části linky FIDORKA II (plnění korpusů, polévání čokoládou a balení),
CHAMP A, hořák BACR 90K/590 kW, CHAMP B, hořák SWAKK 64/470 kW – pásová pec s výkonem
525 kW, (výroba oplatků Crispello).
V novém provozu je v první fázi instalováno 5 pecí s celkovým výkonem do 15 MW – stacionární zdroj
uvedený pod kódem 7.2. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
2 linky (výroba suchých sušenek Belvita) - 2 x 7 hořáků WEISHAUPT o výkonu 350 kW (2 x 2 450 kW)
2 linky (výroba sendvičů Belvita) – 2 x 7 hořáků WEISHAUPT o výkonu 350 kW (2 x 2 450 kW)
1 linka (výroba sušenek OREO) – 9 hořáků WEISHAUPT WG 30 o výkonu 350 kW (výkon 3 150 kW)
b)

Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované
prevenci

Nakládání s odpady – pevný odpad z výroby i pomocných provozů je po roztřídění shromažďován
v nádobách k tomu určených, s výjimkou technologického odpadu, který je shromažďován v nerezových
vozících nebo plastových přepravkách. Tyto manipulační prostředky se odvážejí ručně nebo pomocí
vidlicových vozíků do místnosti shromažďování odpadů, kde se dále dotřiďují, kompaktují v lisech a
ukládají do určených velkokapacitních kontejnerů přistavených k odpadové rampě. Občasně vznikající
kovový odpad se shromažďuje na volné ploše prostoru odpadového hospodářství a odváží k využití
oprávněnou osobou. Zařízení je zapojeno do systému EKO-KOM.
Zásobování vodou – stávající zásobování vodou je zajištěno částečně z veřejného vodovodního řadu
(voda pro sociální zázemí a výrobu) a částečně z podzemních zdrojů vody - dvěma kopanými studnami
a dvěma novými vrtanými studnami VA1 a VA2, odkud je voda využívána pro technologické účely
(chlazení kompresorů) a zálivku zeleně. Podzemní voda je upravována reverzní osmózou.
Chlazení výroby
-

chladicí okruh staré výrobní haly: zásobník naplněný 33% monopropylenglykolem se stávajícím
množstvím 260 t, chladicí okruh s 2,525 t bezvodého amoniaku
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-

chladící okruh v nové hale při provozu první linky (OREO): malá jednotka chlazení se 176 kg
bezvodého amoniaku a velká jednotka chlazení s náplní 641 kg bezvodého amoniaku, celkem
včetně rozvodů 850 kg bezvodého amoniaku

V průběhu instalace prvních pěti linek nové haly vzroste množství monopropylenglykolu o dalších 270 t
(celkem na 530 t) a náplň primárního chlazení, které je zajištěno bezvodým amoniakem, se zvýší o další
2,2 t (celkem 4,725 t)
Vytápění – stávající využívané prostory kromě výrobní haly, kde vytápění není potřebné a kde je
využíváno odpadní teplo, jsou vytápěny kotelnou se třemi kotli HYDROTHERM MULTITEMP SCIROCCO MV
990.1 VD s jednotlivým jmenovitým příkonem 3 x 1,05 MW (K1, K2, K3). Kotelna je využívána i pro ohřev
teplé užitkové vody. V souvislosti s rozšířením výroby bude po dostavbě nové haly instalován další kotel
se jmenovitým příkonem 1,72 MW Viessmann Vitoplex 300, výkon 1600 kW (K4). Palivem je zemní plyn.
Každý kotel má samostatný komín. Kotle K1 - K4 - stacionární zdroje uvedené pod kódem 1.1. přílohy č. 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Výroba elektrické energie v případě výpadku sítě – pro tento případ má zařízení instalován
náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát) Leroy Somer s tepelným příkonem 0,697 MW stacionární zdroj uvedený pod kódem 1.2. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Palivem je motorová nafta. V souvislosti s výstavbou nové haly bude v průběhu instalace prvních pěti
linek instalován nový náhradní zdroj elektrické energie CUMMINGS (kapotované soustrojí s tepelným
příkonem 0,6203 MW a s palivovou nádrží na 900 l nafty) (u obou náhradních zdrojů se předpokládá
provozování do 300 h/rok).
Laboratorní činnost – zařízení je vybaveno chemickou a mikrobiologickou laboratoří pro kontrolu
kvality vstupních surovin i hotových výrobků a pro sledování základních biologických parametrů provozu.

Údržba – operativní údržbu a seřízení strojů budou zajišťovat pomocné provozy – dílny. Větší úpravy
a opravy budou zajišťovány dodavatelsky odborným servisem výrobce.
c)

Přímo spojené činnosti

Příjem a skladování surovin – suroviny z cisteren se vyprazdňují do válcových velkokapacitních
nadzemních sil čerpáním nebo pneumatickým dopravním systémem. Z nerezových sil, v případě
kapalných surovin s ohřevem, jsou suroviny vedeny potrubím k automatickému navažování. Suroviny na
paletách v pytlích, IBC kontejnerech, sudech, kanystrech se manipulují vysokozdvižnými vozíky
a zakládají do regálových zakladačů. Sklady jsou temperované. Před vyskladněním se suroviny přesunují
z dřevěných na plastové palety a z palet se snímá svrchní vrstva balicí stretch fólie. Při manipulaci se
surovinami vzniká minimum odpadů (folie, prach a filtrační vložky ze zařízení pro záchyt prachu). Před
naskladněním do sil probíhá u každé dodávky kontrola kvality v laboratořích zařízení.
Příjem obalových a pomocných materiálů – obalové materiály jsou dodávány výhradně na paletách,
manipulují se vysokozdvižnými vozíky, zakládají se do regálových zakladačů a před vyskladněním se
snímá svrchní vrstva stretch fólie, popř. ochranné kartonáže, které tvoří odpad z příjmu obalového
materiálu. Sklad obalových materiálů má kapacitu 1 200 paletizačních míst. Pomocné materiály se
naskladňují do skladu technických materiálů. Vzniká odpad z balicích materiálů (karton, folie).
Balení, skladování a expedice hotových výrobků – hotové výrobky jsou vedeny pásovou dopravou
linek k balení do potištěných folií a následně do skupinových obalů. Při balení vznikají jako odpad tzv.
zlomy částečně využitelné pro přepracování a vrácení zpět do výroby, částečně odvážené jako odpady
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a zbytky obalového materiálu (odřezky nebo vadná balení tvořená plastovými foliemi, papírem, vlnitou či
hladkou lepenkou). Hotové zabalené výrobky na paletách jsou skladovány ve skladu hotových výrobků
u expedice.
Expedovány jsou hotové obalové jednotky – palety. Kontrola kvality hotových výrobků probíhá
v laboratořích zařízení.
Odvádění odpadních vod – technologické a částečně i splaškové vody ze stávající haly, včetně vod
reverzní osmózy používané pro úpravu podzemní vody a vody z praní filtrů k úpravě srážkových vod
zůstanou svedeny na stávající flotační stanici - stacionární zdroj uvedený pod kódem 2.6. přílohy č. 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která bude zachována do ukončení výstavby nové flotační
stanice s vyšší kapacitou. Novou flotační stanici bude provozovat externí provozovatel. Projektovaná
kapacita stávající flotační stanice je max. 260 m3/den (prům. 165 m3/den ) a nové flotační stanice bude
max. 1 160 m3/den. Nová flotační stanice bude vybavena zařízením na odvodňování kalů,
provzdušňováním suspenze odpadních vod a pro případ výpadku některé části technologie čištění
zdvojeným okruhem. Před vlastní flotací probíhá mechanické předčištění přes česle a separátor. Odpadní
vody ze stávající flotační stanice jsou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu při dodržení limitů
kanalizačního řádu. Splaškové odpadní vody z nové haly a z části stávající haly budou odváděny do
kanalizace pro veřejnou potřebu bez čištění při dodržení limitů kanalizačního řádu. Technologické vody
ze dvou linek v nové hale budou odváděny na stávající flotační stanici. V průběhu instalace linek bude
vybudována nová flotační stanice vybavená zařízením na odvodňování kalů, která bude sloužit pro novou
i starou halu. Nátoky technologických vod z obou hal bude možné mezi oběma flotačními stanicemi
přepínat do doby odstavení stávající flotační stanice.
Nakládání se srážkovými vodami – srážkové vody ze zpevněných ploch a parkovišť budou odváděny
přes odlučovače ropných látek v počtu 9 ks. Z nich budou vody dále svedeny do dvou retenčnězasakovacích nádrží, s bezpečnostním přepadem do řeky Opavy. Pouze 3 % zpevněných ploch zůstanou
tímto způsobem neošetřena a srážkové vody z nich budou svedeny do stávající dešťové kanalizace a přes
meliorační příkop do řeky Opavy.
Pro splachování toalet v nové hale bude využívána i srážková voda ze střech shromažďovaná v nové
akumulační nádrži s kapacitou 460 m3. Srážková voda bude předčištěna na mechanických filtrech
a bakteriologicky zabezpečena (dezinfekce).
Čištění, dezinfekce, desinsekce a deratizace – technologické linky jsou při každé přestavbě na jiný
druh výrobku, případně novou šarži čištěny a ve stanovených lhůtách a případech dezinfikovány. Sila
určená pro skladování vstupních surovin jsou čištěna a dezinfikována plynováním minimálně 1 x ročně.
Všechny prostory jsou deratizovány a desinsikovány na základě stanovených termínů v rozsahu určeném
interními předpisy a normou BRC.

Environmentální systém řízení – provozovatel má certifikován systém ISO 14001, ISO 9001, ISO
22001, HACCP a BRC.
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II.

Krajský úřad stanovuje společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00
Praha, IČ 01409948, 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:
Emisní limity podle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související
monitoring
1.1. Ovzduší
1.1.1. Kotelna
Emisní zdroj
Kotle K1, K2, K3, palivo
zemní plyn, samostatné
komíny

Kotel K4, palivo zemní
plyn, samostatný komín

Znečišťující
látka
NOX
CO

NOX
CO

Emisní limit (mg/m3)
do 31. 12. 2019 od 1. 1. 2020
200

100

80

80

50

50

Vztažné
podmínky

Četnost
měření

A (3% O2)

1x za 3
roky

A (3% O2)

1x za 3
roky

NOx - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý
CO - oxid uhelnatý
vztažné podmínky A pro emisní limit - koncentrace příslušné látky při tlaku 101,325 kPa a teplotě 273,15 K v suchém
plynu, s uvedeným referenčním obsahem kyslíku

1.2. Voda

Emisní limity nejsou stanoveny.
1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření
Emisní limity nejsou stanoveny.

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 ukončením provozu zařízení předloží provozovatel zařízení krajskému úřadu plán
postupu ukončení provozu.

2.2. V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události
bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné
události.
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2.3. Po ukončení provozu zařízení provozovatel zařízení provede odběry a analýzy zeminy a podzemní
vody v rozsahu dle schválené základní zprávy.
3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady
3.1. Provozovatel zařízení bude sledovat vznik a nakládání s odpadem kat. č. 02 06 01 - Suroviny
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování.
3.2. Podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Předčištění odpadních vod, flotační stanice“
(nová flotační stanice)
- V zařízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů
v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Zajistit důslednou evidenci
odpadů, vznikajících v průběhu stavby, způsobu jejich odstranění nebo využití. Odpady
přednostně nabízet k využití.
- Doklady o prokázání způsobu nakládání s odpady vznikajícími stavební činností předložit
stavebnímu úřadu v rámci procesu povolování užívání stavby. Krajskému úřadu budou tyto
doklady předloženy včetně průběžné evidence odpadů vznikajících stavební činností v rámci
zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení z roku, ve kterém
došlo k povolení užívání stavby.
4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí,
zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny
4.1. Ovzduší
4.1.1. Pece
a) Na stávajících pecích budou v termínu do 31. 12. 2016 instalovány nízkoemisní hořáky (max. 80 mg
NOx/m3 v souladu s ČSN EN 676+A2).

b) Nově instalované pece budou vybaveny nízkoemisními hořáky (max. 80 mg NOx/m3 v souladu s ČSN
EN 676+A2).
c) Všechny instalované hořáky budou pravidelně 2x ročně seřizovány oprávněnou servisní organizací za
účelem minimalizace emisí. Protokoly dokladující seřízení hořáků budou krajskému úřadu předkládány
společně se zprávou o plnění podmínek integrovaného povolení dle bodu 11.

d) Do tří měsíců od uvedení do provozu nově instalovaných plynových hořáků na lince SASIB a také u
hořáků instalovaných na nové lince OREO bude provedeno autorizované měření emisí NOx k prokázání
plnění garantovaných hodnot emisí NOx. Protokoly s výsledky autorizovaného měření budou do 30 dnů od
vyhotovení zaslány České inspekci životního prostředí a na vědomí krajskému úřadu.
e) Do tří měsíců od uvedení 2 linek pro výrobu suchých sušenek Belvita a 2 linek pro výrobu sendvičů
Belvita bude provedeno autorizované měření emisí NOx k prokázání plnění garantovaných hodnot emisí
NOx. Protokoly s výsledky autorizovaného měření budou do 30 dnů od vyhotovení zaslány České inspekci
životního prostředí a na vědomí krajskému úřadu.
4.1.2. Flotační stanice
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Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem budou využívána opatření ke snižování
emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí,
zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického
původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržováním technologické kázně.
4.1.3. Skladování
Na silech pro skladování sypkých surovin budou instalovány filtry s garantovanou výstupní koncentrací
tuhých znečišťujících látek (TZL) ve výši 10 mg/m3.
4.1.4. Pachové látky
V termínu do 31. 12. 2015 bude krajskému úřadu předložen návrh řešení vyvedení odpadních plynů
z výrobních hal do zařízení pro jejich vyčištění za účelem eliminace pachových látek.
4.2. Voda
4.2.1. Povolení k odběru podzemních vod pro technologické účely a zálivku zeleně:
a) ze dvou stávajících propojených kopaných studní na pozemku 390/1 v k. ú. Vávrovice, HGR
15200, útvar podzemních vod – Kvartér Opavy, určení polohy místa odběru (společné souřadnice
X: 1 083 791.041, Y: 499 239.856), v množství prům. 1 l/s, max. 1,5 l/s, 1240 m3/měsíc, 14 600
m3/rok,

b) ze studny VA1 umístěné na pozemku parc. č. 496/1 v k.ú. Vávrovice, HGR 15200, útvar
podzemních vod – Kvartér Opavy, určení polohy místa odběru (orientačně dle souřadnic X.Y,
podle JTSK): X: 1 083 835.24 Y: 499 586.36, v množství prům. 0,17 l/s, max. 0,4 l/s, 465
m3/měsíc, 5 500 m3/rok,
c) ze studny VA2 umístěné na pozemku parc. č. 496/2 v k.ú. Vávrovice, HGR 15200, útvar
podzemních vod – Kvartér Opavy, určení polohy místa odběru (orientačně dle souřadnic X.Y,
podle JTSK): X: 1 083 805.09 Y: 499 686.40, v množství prům. 1,0 l/s, max. 1,2 l/s, 2 666
m3/měsíc, 31 476 m3/rok,
d)

Povolení k odběru podzemních vod ze studní uvedených v písm. a) – c) se uděluje do 31. 12.
2018.

e) Množství odebíraných podzemních vod bude měřeno vodoměry umístěnými ve zhlaví jednotlivých
studní.
4.2.2. Povolení k odvádění srážkových vod ze zastavěných a zpevněných ploch areálu (stávající i nová
hala) do vod povrchových HOZ (10212283), ČHP 2-02-01-084, levý břeh, na pozemku parc. č. 615/1
v k.ú. Vávrovice, název vodního útvaru – Opava po soutok s tokem Pilšťský potok (včetně), kód vodního
útvaru 20242000, určení polohy místa odběru (orientačně dle souřadnic X.Y, podle JTSK): X: 1 084 122
Y: 499 186, v množství max. 558 l/s, 2655 m3/měsíc, 31851 m3/rok.
Povolení k vypouštění srážkových vod se uděluje do 31. 12. 2018.
4.2.3. Za účelem monitorování kvality zasakovaných srážkových vod bude provozovatel zařízení provádět
odběr a analýzu v ukazateli C10 - C40. Vzorky srážkových vod budou odebírány osobou odborně způsobilou
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k provádění odběru vzorků, jako prosté s četností 6 x ročně (bude-li to z klimatických důvodů možné),
rovnoměrně rozložené v průběhu roku. Mezi jednotlivými odběry vzorků musí být dodržen minimální
časový interval 30 dnů. Místo odběru vzorků pro kontrolu kvality srážkových vod se stanovuje na vtoku do
každého retenčně zasakovacího prostoru. Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace uhlovodíků C10 - C40 ve
srážkových vodách budou prováděny oprávněnou laboratoří. Odběry nebudou prováděny za
mimořádných okolností, např. při silných deštích. Výsledky analýz budou krajskému úřadu předloženy
společně se zprávou o plnění podmínek integrovaného povolení dle bodu 11.
4.3. Hluk, vibrace a neionizující záření
4.3.1. Hluk

a) Provozovatel zařízení provede jednorázové akreditované měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku
z celkového provozu na měřících místech (dle Hlukové studie), stanovených ve spolupráci s Krajskou
hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava (dále „KHS
MSK Opava“) v listopadu 2015, výsledky měření budou KHS MSK Opava předloženy do 30. 11. 2015.
b) Další měření budou prováděna ve dvouletých intervalech.
4.3.2. Vibrace a neionizující záření
Podmínky nejsou stanoveny.
5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, které
úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou
charakteristiku zařízení
Podmínky nejsou stanoveny.
6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie
Provozovatel zařízení zpracuje energetický audit v náležitostech vyhlášky č. 80/2012 Sb., který zhodnotí
spotřeby energie i vzhledem k technologiím a hospodárnému využívání surovin a materiálů, současně
s návrhem případných opatření, která povedou ke snížení spotřeby energie i vzhledem k technologiím
a hospodárnému využívání surovin a materiálů, včetně termínů a způsobu jejich realizace, a to nejpozději
do jednoho roku od uvedení zařízení do trvalého provozu. Energetický audit bude krajskému úřadu
předložen společně se zprávou o plnění podmínek integrovaného povolení dle bodu 11. v roce 2016.
7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany ovzduší budou řešena v souladu s provozním
řádem, opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod budou řešena v souladu s havarijním
plánem. Uvedené dokumenty jsou schváleny v části III. výrokové části tohoto rozhodnutí.
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
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V případě jakýchkoli dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu bude postupováno v souladu
s provozním řádem a havarijním plánem, které jsou schváleny v části III. výrokové části tohoto
rozhodnutí.
9. Způsob monitorování emisí a přenosů

Monitoring z hlediska ochrany ovzduší je stanoven v bodu 1.1. výrokové části tohoto rozhodnutí,
monitoring z hlediska ochrany vod je stanoven v bodu 1.2. výrokové části tohoto rozhodnutí.
10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího
hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku
Nejsou stanovena.

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní
rok zasílána krajskému úřadu nejpozději do 30. 4. následujícího kalendářního roku (první zaslání bude v
roce 2016).
12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivu na
životní prostředí
13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví, zn. KHSMS 38740/2014/OP/HOK
Podmínka je zohledněna v bodu 4.3.1. výrokové části tohoto rozhodnutí.

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

a) „Havarijní plán pro únik látek nebezpečných vodám“, listopad 2014, přiděleno č. 7444/2015/I
b) „Rozšíření závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. v Opavě – Vávrovicích I. a
II. etapa, Základní zpráva ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon
o integrované prevenci“, přiděleno č. 7444/2015/II

2) ukládá plnění:

a) „Provozní řád flotační stanice“, přiděleno č. 7444/2015/III

B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující
pravomocná rozhodnutí, nebo jejich části:
1) Okresního úřadu Opava, referátu životního prostředí, vodohospodářského orgánu, č.j. ŽP2128/97/230/Har/Pd ze dne 21. 7. 1997 ve znění rozhodnutí Magistrátu města Opavy,
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odboru životního prostředí čj. ŽP-24600/2007-Pd ze dne 8. 1. 2008 ve věci povolení
k vypouštění odpadních vod z odlučovačů ropných látek,

2) Okresního úřadu Opava, referátu životního prostředí, vodohospodářského orgánu, č.j. ŽP1594/98/230/Li ze dne 20. 5. 1998 ve znění rozhodnutí Magistrátu města Opavy, odboru
životního prostředí, čj. ŽP-24512/2007-Pd ze dne 8. 1. 2008 ve věci povolení odběru
podzemní vody ze studní na technologickou vodu,

3) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
čj. MSK 116723/2007 ze dne 21. 8. 2007, ve věci povolení k uvedení středního spalovacího
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší do trvalého provozu v rámci stavby „Linka na
výrobu sušenek DISKITO“ podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších
předpisů,
4) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
čj. MSK 203916/2008 ze dne 23. 1. 2009, ve věci povolení k uvedení středního spalovacího
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší do trvalého provozu v rámci stavby „Linka na
výrobu sušenek EOLE“ podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů.

C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena následující rozhodnutí, stanoviska,
vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů:
1) Povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší pod kódy
-

1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5
MW včetně – kotle K1-K4,
1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně – dieselagregáty,

2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní
vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m3/den –
stávající flotační stanice,
7.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin
o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší – stávající provoz (11 linek)
+ nová část závodu (5 linek)
podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;

2) Závazné stanovisko ke stavbě stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod kódem 2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená
pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele
v množství větším než 50 m3/den – „Předčištění odpadních vod, flotační stanice“ (nová
flotační stanice) podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
3) Povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
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4) Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů,

5) Schválení plánu opatření pro případy havárie (havarijní plán) podle § 39 odst. 2 písm. a)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

6) Vyjádření z hlediska nakládání s odpady v rámci stavebního řízení ,Předčištění odpadních vod,
flotační stanice´ (nová flotační stanice) podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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