BorsodChem MCHZ, s.r.o. – Zařízení na výrobu speciálních chemikálií
Integrované povolení čj. ŽPZ/10824/Kam ze dne 7.7.2005, ve znění 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 č.j. ŽPZ/10824/Kam ze dne 7.7.2005
(nabytí právní moci dne 8.7.2005), ve znění pozdějších změn:
změna č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

čj.
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK

188413/2008
186053/2010
103371/2013
106874/2013
83135/2014
86160/2015
133425/2015
63128/2016
91369/2016
111813/2016
54471/2017
77020/2017
157497/2017
167551/2018
94530/2019
36815/2020
55004/2020
94474/2020

ze dne
16.12.2008
25.11.2010
25.7.2013
12.8.2013
17.6.2014
8.7.2015
11.12.2015
2.6.2016
11.8.2016
23.9.2016
16.5.2017
27.6.2017
27.12.2017
11.1.2019
20.6.2019
13.5.2020
26.5.2020
27.7.2020

nabytí právní moci
18.12.2008
17.12.2010
17.8.2013
30.8.2013
20.6.2014
8.7.2015
1.1.2016
18.6.2016
31.8.2016
19.10.2016
1.6.2017
14.7.2017
13.1.2018
30.1.2019
21.6.2019
2.6.2020
12.6.2020
13.8.2020

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „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 o integrované prevenci, po provedení
správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Právnické osobě BorsodChem MCHZ, s.r.o. (provozovatel zařízení), se sídlem Chemická 1/2039,
Ostrava-Mariánské Hory, IČ 26019388, se vydává

integrované povolení
podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.
Identifikační údaje zařízení :
Název:

Zařízení na výrobu speciálních chemikálií

Provozovatel:

BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory,
IČ 26019388
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Kategorie:

4.1. - chemická zařízení na výrobu základních organických látek, písm. a) a d).

Umístění:

Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Moravskoslezský
Ostrava
Mariánské Hory

I.
Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:
Předmětem integrovaného povolení je „Zařízení na výrobu speciálních chemikálií“ (aminů). Na zařízení jsou
rovněž prováděny destilace uhlovodíků a zařízení umožňuje destilační zpracování směsí organických látek.
a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
AMINY (stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění) – Zařízení slouží pro výrobu speciálních chemikálií (především aminů) a v menší míře pro dělení
uhlovodíků organických směsí. Projektovaná kapacita činí 10 300 t/rok (5000 t dimethylcyklohexylamin
(DMCHA), 600 t ethoxyethanol-terc.butylamin (Flexsorb) a 4700 t dalších speciálních aminů. Výroba
speciálních aminů probíhá na šesti výrobních linkách. Kontinuální linka s dvěma adiabatickými reaktory je
zařízení pro alkylace. Další dvě kontinuální linky s izotermním reaktorem jsou určeny pro výroby, jejichž
základem je hydrogenační methylace. Další tři linky jsou diskontinuální se čtyřmi vsádkovými autoklávy
a jsou uzpůsobeny pro výroby, jejichž podstatou je hydrogenace a hydrogenační aminace. Destilace
surových reakčních směsí na čisté produkty probíhá na devíti diskontinuálních kolonách. Celkem zařízení pro
výrobu speciálních chemikálií tvoří šest výrobních linek se čtyřmi kontinuálními reaktory, čtyřmi vsádkovými
autoklávy a devíti diskontinuálními destilačními kolonami. Odpadní plyny vznikající při výrobě aminů a při
provozu destilačních kolon v atmosférickém režimu jsou spalovány na polním hořáku. Odpadní plyny
vznikající při provozu destilačních kolon ve vakuovém režimu jsou vedeny do technologie ke snižování emisí,
kterou je jeden společný adsorbér s náplní aktivního uhlí, vyjma odpadních plynů vznikajících při destilaci
DMCHA a Flexsorbu, ve vakuovém režimu, které jsou vedeny do samostatných adsorbérů s náplní aktivního
uhlí (adsorbér H2448 pro DMCHA, adsorbér H 342 pro Flexsorb). Odpadní plyny vnášené do vnějšího ovzduší
za adsorbéry s náplní aktivního uhlí obsahují tyto znečišťující látky: anilin, ethanol, cyklohexylamin
a formaldehyd. Expedice speciálních aminů je prováděna převážně autocisternami nebo
v ocelových sudech a kontejnerech.

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

Nejsou.

c) Přímo spojené činnosti
Sklad surovin a produktů výrobny speciálních aminů (vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený pod
kódem 6.25. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) – jedná
se o zásobníky surovin, surových reakčních směsí, meziproduktů, odpadní vody, proplachovacích médií
a produktů. Zásobníky jsou udržovány pod inertní atmosférou a všechny jsou izolovány a postaveny
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v ochranné betonové vaně. Ve dvou zásobníkových polích SA I a SA II je celkem 45 zásobníků o skladovací
kapacitě 2 482 m3, z toho 1 952 m3 skladovacích kapacit je určeno pro látky, které splňují definici těkavé
organické látky dle § 2 písm. m) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Na žádném ze zásobníků není
dosaženo ročního objemu výtoče 10 000 m3.
Stáčení surovin, plnění produktů a čerpání odpadní vody
Manipulační plocha pro IBC kontejnery – plocha o velikosti 184, 92 m2 s kapacitou plných IBC
kontejnerů 98 ks a prázdných IBC kontejnerů 112 ks.
Skladování sudů o projektované kapacitě 100 m3 (objekt č. 4702) – sklad produktů a surovin, prázdných sudů.

II.
Krajský úřad stanovuje právnické osobě BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 1/2039, OstravaMariánské Hory PSČ 70903, IČ 26019388, 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.
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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3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady
3.1. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se uděluje pro odpady těchto katalogových čísel:
Katalogové
číslo
07
07
07
07
08
13
14

01
01
01
01
01
02
06

04*
08*
10*
11*
11*
05*
03*

15 02 02*
15 01 10*
16 01 14*
16 02 11*
16 02 13*
16
16
16
16
16
16

02
03
05
06
06
07

15*
05*
08*
01*
02*
09*

16 08 02*
17 01 06*
17 02 04*
17 05 03*
17 05 09*
17 06 03*
17 09 03*
20 01 21*
20 01 32*

Název odpadu
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
Jiné destilační a reakční zbytky
Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorovodíky, hydrochlorfluorouhlovodíky
a hydrofluoruhlovodíky
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 16 02 09 až
16 02 12
Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich
sloučeniny
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami
znečištěné
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedené pod číslem 20 01 31

Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady je jejich třídění a shromažďování podle jednotlivých druhů.
3.2. Pro zařízení bude vedena evidence odpadů, která bude k dispozici u odpadového hospodáře
společnosti.
3.3. Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů se uděluje pro ostatní odpady
těchto katalogových čísel:
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Kód
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
15 01 09
15 02 03
17
17
20
20
20
20
20

02
02
01
01
01
01
01

01
03
01
10
11
38
39

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Textilní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02
Dřevo
Plasty
Papír a lepenka
Oděvy
Textilní materiály
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Plasty

Souhlas je vázán na následující podmínky:
-

při nakládání s předmětnými využitelnými odpady, vznikajícími provozovateli zařízení, respektovat
hierarchii způsobů nakládání s odpady. Odpady přednostně předávat k recyklaci nebo jinému
materiálovému využití. Materiálově nevyužitelné odpady, ale energeticky využitelné, předávat pod
katalogovým číslem převládajícího druhu odpadu oprávněné osobě OZO Ostrava s.r.o. se sídlem
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, k jejich následnému využití při výrobě náhradního paliva
„PALOZO“,

-

složení směsi s uvedením jednotlivých katalogových čísel odpadů tvořících směs bude specifikováno
v písemné informaci o odpadu, pod kterým bude směs předávána oprávněné osobě, tento doklad
bude pro účely evidence a kontroly minimálně po dobu 3 let archivován a na vyžádání předložen
kontrolním orgánům,

-

souhlas se uděluje do 31.5.2022.
3.4.

Podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Manipulační plocha pro IBC kontejnery

a) V rámci předmětné stavby 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.
b) Vést samostatnou evidenci odpadů vznikajících během stavby a tuto evidenci v rámci uvedené
stavby předložit příslušnému stavebnímu úřadu v rámci řízení o povolení užívání stavby a krajskému
úřadu v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení v souladu
s kapitolou 11. výrokové části integrovaného povolení.
3.5.

Podmínka z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Zvýšení kapacity destilace speciálních
chemikálií“:

a) Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavby a tato evidence bude předložena
příslušnému stavebnímu úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu
s kapitolou 11. výrokové části integrovaného povolení.
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3.6.

Podmínka z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Výroba dimetylpropylaminu“:

a) Vést evidenci odpadů vzniklých během stavby a tuto evidenci předložit příslušnému stavebnímu
úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11. výrokové
části integrovaného povolení.

3.7.

Podmínka z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Stáčení autocisteren pro SA“:

a) Vést evidenci odpadů vzniklých během stavby a tuto evidenci předložit příslušnému stavebnímu
úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11. výrokové
části integrovaného povolení.
3.8.

Podmínka z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Snížení emisí pachových látek z výrobny
SA“:

a) Vést evidenci odpadů vzniklých během stavby a tuto evidenci předložit příslušnému stavebnímu
úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11. výrokové
části integrovaného povolení.
3.9.

Podmínka z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Zvýšení požární bezpečnosti BUA“:

a) Vést evidenci odpadů vzniklých během stavby a tuto evidenci předložit příslušnému stavebnímu
úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11. výrokové
části integrovaného povolení.
3.10.

Podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Obnova výroby SA II“

a) 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 a o způsobu jejich odstranění nebo využití.
b) U výkopových zemin (navážek), které nebudou využity zpět v rámci stavby, budou ověřeny skutečné
vlastnosti odpadů a s těmito odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností.
c) Doklady o prokázání způsobu nakládání s odpady vznikajícími v rámci stavby předložit stavebnímu
úřadu v rámci procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu předložit průběžnou evidenci
odpadů vznikajících v rámci této stavby a doklady o ověření skutečných vlastností výkopových
zemin, jako součást zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení
v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení.
3.11.

Podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „S/002/16 Plnění produktů BUA na stáčecím
místě SA II“:

a) Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavby a tato evidence bude předložena příslušnému
stavebnímu úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11.
výrokové části integrovaného povolení.
b) Evidence odpadů bude vedena v rozsahu - název stavby, kat. číslo odpadu, druh odpadu, kategorie
odpadu, množství odpadu, název oprávněné osoby, které byl odpad předán.
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3.12. Podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „S/001/18 Zvýšení flexibility destilace
produktů BUA na SA II“:
a) Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavby a tato evidence bude předložena příslušnému
stavebnímu úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11.
výrokové části integrovaného povolení.
Evidence odpadů bude vedena v rozsahu - název stavby, kat. číslo odpadu, druh odpadu, kategorie
odpadu, množství odpadu, název oprávněné osoby, které byl odpad předán.
3.13. Podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „T/008/19 Zvýšení skladovací kapacity
formaldehydu“:
b) Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavby a tato evidence bude předložena příslušnému
stavebnímu úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11.
výrokové části integrovaného povolení.
c) Evidence odpadů bude vedena v rozsahu - název stavby, kat. číslo odpadu, druh odpadu, kategorie
odpadu, množství odpadu, název oprávněné osoby, které byl odpad předán.
3.14. Podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „T/007/19 Adiabatický post-reaktor na PS 104
SA I“:
a) Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavby a tato evidence bude předložena příslušnému
stavebnímu úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11.
výrokové části integrovaného povolení.
Evidence odpadů bude vedena v rozsahu - název stavby, kat. číslo odpadu, druh odpadu, kategorie
odpadu, množství odpadu, název oprávněné osoby, které byl odpad předán.
3.15. Podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „T/006/19 Rozšíření kapacity zásobníků na SA
II“:
a) Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavby a tato evidence bude předložena příslušnému
stavebnímu úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11.
výrokové části integrovaného povolení.
b) Evidence odpadů bude vedena v rozsahu – název stavby, kat. číslo odpadu, druh odpadu, kategorie
odpadu, množství odpadu, název oprávněné osoby, které byl odpad předán.
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
a) Pro polní hořák (fléru), který je součástí zařízení, platí technické podmínky provozu dle přílohy
č. 8 část I bod 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
b) Podmínka k uvedení stacionárního zdroje „AMINY“ do provozu v souvislosti s realizací stavby
„Zvýšení kapacity destilace speciálních chemikálií“:
1) Krajskému úřadu bude ohlášeno uvedení stacionárního zdroje „AMINY“ do provozu, a to
nejméně 14 dní předem.
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c)

Podmínka k uvedení stacionárního zdroje „AMINY“ do provozu v souvislosti s realizací stavby
„Obnova výroby SA II“:
1) krajskému úřadu bude ohlášeno uvedení stacionárního zdroje „AMINY“ do provozu, a to
nejméně 14 dní předem.

d)

Podmínka k provedení stavby stacionárního zdroje „Sklad surovin a produktů výrobny speciálních
aminů“ v souvislosti s realizací záměru „T/006/19 Rozšíření kapacity zásobníků na SA II“:
- minimálně 1 měsíc před uvedením dotčených zásobníků (H 402, H 404, H 406, H 407 a H 431) do
provozu bude tato skutečnost ohlášena krajskému úřadu v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona
o integrované prevenci, a současně bude krajskému úřadu předložen aktualizovaný provozní řád
„Skladu surovin a produktů výrobny speciálních aminů“

4.2. Voda
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
5.1. Podmínka z hlediska ochrany vod pro realizaci stavby „T/012/19 Kontinuální odvodňování PMDETA
na koloně C403“:
-

Do 30 dnů od uvedení stavby „T/012/19 Kontinuální odvodňování PMDETA na koloně C403“
do provozu předložit krajskému úřadu ke schválení plán opatření pro případy havárie
aktualizovaný o nové skutečnosti vyplývající z realizace této stavby, a to v případě, že
realizace stavby bude mít vliv na znění platného plánu opatření pro případy havárie. Uvedení
předmětné stavby do provozu bude krajskému úřadu ohlášeno minimálně 7 dní předem.

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie
6.1. Provozovatel zařízení bude průběžně provádět opatření vedoucí k hospodárnému využívání energií
ve všech prostorách zařízení. Popis učiněných opatření bude krajskému úřadu předkládán v rámci
vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s kapitolou 11. výrokové části
integrovaného povolení.
7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
7.1. Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany ovzduší budou řešena v souladu
se schváleným provozním řádem, opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod
budou řešena v souladu se schváleným plánem opatření pro případy havárie (dále „havarijní
plán“).
Dokumenty jsou schváleny v části III. kapitole A. bodech 1) a 2) výrokové části tohoto rozhodnutí.
7.2. Příslušní pracovníci budou se schváleným provozním řádem a havarijním plánem prokazatelně
seznámeni, pravidelně proškolováni a dokumenty budou součástí výbavy zařízení. O provedených
školeních bude vedena evidence zápisem do prezenčních listin.
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7.3. Budou vedeny záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami,
a tyto záznamy budou uchovávány po dobu minimálně 5 let.
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
Všechny mimořádné stavy jsou řešeny v souladu s plánem opatření pro případy havárie (ve smyslu
vodního zákona), který je schválen v části III. výrokové části integrovaného povolení.
9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace
metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování
Všechny úkony spojené s monitoringem prováděné provozovatelem budou zaznamenávány v provozních
záznamech o výrobě, a to datum, čas a jméno oprávněné, popřípadě autorizované osoby zajišťující
odběr vzorků v rámci monitoringu.
9.1. Vody
Podzemní voda
Monitoring není stanoven.
Odpadní voda
Monitoring není stanoven.
9.2. Vyhodnocení monitoringu
Výsledky monitoringu budou hodnoceny v dílčí zprávě. Provozovatel při zápisu vždy zaznamená
skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit. Celý roční provoz monitorovacího systému bude
uzavřen závěrečnou zprávou, která bude krajskému úřadu předložena v souladu s kapitolou 11 v části II
tohoto rozhodnutí.
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
a) Přehled záznamů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů
a podmínek rozhodnutí bude sumárně jednou ročně zasílán krajskému úřadu, vždy k 1.5.
následujícího kalendářního roku (tzn. první zaslání krajskému úřadu bude v roce 2006.
b) Ustanovení § 16, 17, 18, 19 zákona o integrované prevenci zůstávají nedotčena.
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12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na
životní prostředí
Nejsou stanoveny.
13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
Ve vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, zn. 4944/215.1/05 ze dne 18.4.2005,
nebyly podmínky stanoveny.
III.
A. Tímto rozhodnutím se v souladu § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:
1) schvaluje:
a)

„Plán opatření pro případy havárie pro výrobnu Speciální aminy“, přiděleno č. 36815/2020/I

b)

„Základní zpráva dle zákona č. 76/2002 Sb. – BorsodChem MCHZ, s. r.o.“, přiděleno č. 83135/2014/II

2) ukládá plnění
a) „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – Sklad surovin a produktů výrobny speciálních aminů“,
přiřazeno č. 94530/2019/I
3) vydává
-

souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona ke stavbě „Skladování
sudů“, podmínky nejsou stanoveny.

-

závazné stanovisko ke změně provedení a užívání stavby „T/001/16 Zvýšení flexibility skladování
aminů (Dodatek č. 1)“

-

závazné stanovisko ke změně provedení a užívání stavby „S/001/18 Zvýšení flexibility destilace
produktů BUA na SA II“ stacionárního zdroje „Aminy“

-

závazné stanovisko k provedení a užívání stavby „T/007/19 Adiabatický post-reaktor na PS 104 SAI“
stacionárního zdroje „Aminy“

-

závazné stanovisko k provedení a užívání stavby „T/008/19 Zvýšení skladovací kapacity
formaldehydu“ stacionárního zdroje „Sklad surovin a produktů výrobny speciálních aminů“

-

povolení provozu stacionárního zdroje „Sklad surovin a produktů výrobny speciálních aminů“

-

závazné stanovisko k provedení stavby „T/012/19 Kontinuální odvodňování PMDETA na koloně C403“
dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

-

závazné stanovisko k provedení stavby „T/012/19 Kontinuální odvodňování PMDETA na koloně C403“
v rámci stacionárního zdroje „Aminy“ dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů

B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocné
rozhodnutí
(uvedená rozhodnutí zůstávají v platnosti pro provozy, které nemají souhlas nahrazen integrovaným
povolením)
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a) Rozhodnutí č.56/2002 ze dne 13.2.2002, kterým byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými
odpady a upuštění od povinnosti třídění a odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 3
zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů , vydané Magistrátem města Ostravy, v části A.1 a v částích týkajících se zařízení, které
jsou předmětem tohoto integrovaného povolení.
b) Rozhodnutí č. 759/2002 ze dne 25.10.2002, kterým byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými
odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydané Magistrátem města Ostravy, v částech týkajících se
zařízení, které jsou předmětem tohoto integrovaného povolení.
C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření
a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů
a) souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; seznam
nebezpečných odpadů je uveden v kapitole 3 výroku tohoto rozhodnutí včetně podmínek tohoto
souhlasu,
b) vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
c) schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
d) souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě „Skladování sudů“,
e) závazné stanovisko k provedení a užívání stavby stacionárního zdroje dle § 11 odst. 3 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
f)

souhlas k upuštění nebo odděleného shromažďování odpadů dle § 16 odst. 2 zákona o odpadech.

g) povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
h) závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
i)

závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
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