ŽDB GROUP a.s. – Slévárna šedé litiny
Integrované povolení č.j. MSK 97602/2006 ze dne 20.6.2006, 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. MSK 97602/2006 ze dne 20.6.2006
(nabytí právní moci dne 18.7.2006), ve znění pozdějších změn
změna č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

154720/2007

77854/2008
151148/2008
54362/2009
197248/2009
14257/2012
24277/2013
69511/2013
26859/2014
60969/2014
119051/2014
28031/2015
57829/2015
10103/2016
28538/2016
84115/2016
33491/2017
63472/2017
70154/2018
93925/2019

ze dne
16.11.2007
18.6.2008
25.11.2008
31.3.2009
8.12.2009
30.1.2012
13.2.2013
26.7.2013
18.2.2014
30.5.2014
30. 9. 2014
30.3.2015
11.6.2015
25.1.2016
21.3.2016
24.6.2016
13. 3. 2017
15. 5. 2017
9. 5. 2018
17. 6. 2019

nabytí právní moci
22.11.2007
18.6.2008
12.12.2008
17.4.2009
29.12.2009
3.2.2012
5.3.2013
15.8.2013
7.3.2014
19.6.2014
16. 10. 2014
18.4.2015
27.6.2015
12.2.2016
8.3.2016
12.7.2016
13. 3. 2017
19. 5. 2017
26. 5. 2018
17. 6. 2019

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, a v návaznosti na
přechodná ustanovení § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,
rozhodl takto:
Právnické osobě VIADRUS a.s., se sídlem Bezručova 300, 735 81 Bohumín, IČO 29400082, se vydává

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

Slévárna šedé litiny

ŽDB GROUP a.s. – Slévárna šedé litiny
Integrované povolení č.j. MSK 97602/2006 ze dne 20.6.2006, ve znění pozdějších změn

Provozovatel zařízení:

VIADRUS a.s., Bezručova 300, 735 81 Bohumín, IČO 29400082

Kategorie zařízení:

2.4. – Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t denně

Umístění zařízení:

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Bohumín

Katastrální území:

Bohumín

I.
Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:
a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
 Kupolová pec A
 Kupolová pec B
Projektovaná kapacita pro všechny kupolové pece je dle MPP (Maximum Possible Production - maximální
možné produkce) 40 kt/rok; typ pece: studenovětrná kuplovna s částečným předehřevem větru.
Kupolové pece slouží jako agregáty k výrobě tekuté šedé litiny. Dvojice pecí A a B tvoří baterii kuplovny
mající společné zařízení pro předehřev větru. Z dvojice pecí je v provozu vždy pouze jedna kuplovna, druhá
se připravuje na další kampaň. Vsázku tvoří kovová vsázka (ocelárenské surové železo, ocelový šrot,
litinový zlom a vratný kovový materiál z výroby kotlů, radiátorů a ostatních odlitků) koks, vápenec a další
přísady (ferosilicium, karbid křemíku, feromangan, ferofosfor a očkovadlo na bázi křemíku).
b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.


Provoz slévárny radiátorů včetně máčírny, projektovaná kapacita 19 kt odlitků/rok

Součástí provozu jsou dvě předpecí s indukčním ohřevem, každé o celkovém objemu 11 t tekuté litiny,
které slouží jako zásobníky tekutého kovu. Výroba a formování odlitků se v provozu slévárny radiátorů
provádí na automatické lince WG 2. Výroba odlitků na této lince probíhá postupně v těchto operacích:
výroba spodních poloforem; zakládání jader a podpěrek (jádrovna pro výrobu radiátorových jader a jader
pro malé kotle), jejich kontrola; výroba horních poloforem; odlévání; navěšování odlitků na podvěsný
dopravník.
Formovací směs je připravována na turbinovém mísiči ve složení vratného písku, nového písku, směsného
bentonitu a vody. Formovací směsi mohou být rovněž připravovány na kyvadlových rychlomísičích, které
jsou v provozu v případě poruchy, oprav či údržby turbínového mísiče.
 Máčírna radiátorů s maximální kapacitou spotřeby barev 101 t/rok a celkovou roční projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel (VOC) 9 t/rok. Slouží k povrchové úpravě již smontovaných
litinových radiátorových souprav (předúprava – odmašťování a fosfátování, namáčení – vodou ředitelné
barvy, odpařování a odkapávání, sušení barvy, doprava.
 Provoz slévárny kotlů, projektovaná kapacita 21 kt odlitků/rok
Součástí provozu je jedno předpecí s indukčním ohřevem o celkovém objemu 11 t tekuté litiny, které slouží
jako zásobník tekutého kovu. Výroba a formování odlitků se v provozu slévárny kotlů provádí na strojní
formovně, ruční formovně a formovací lince HWS SINTO. Výroba odlitků zde probíhá v těchto operacích:
formování, ruční vrtání vtokových jamek a propichování odplyňovacích průduchů, automatické propichování
vršku formy, zakládání jader (Jádrovna 1 a 2) a skládání forem, odlévání, vytloukání a montáž.
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Formovací směsi jsou připravovány na dvou kyvadlových mísičích a turbínovém mísiči, směsi na slévárně
kotlů jsou standardně složeny z vratného písku, nového písku, bentonitu, ledku a vody.
c) Přímo spojené činnosti


Příprava vsázky a přísad

Kovová vsázka pece je uložena v denních zásobnících na surovinové rampě. Pece jsou vybaveny
signalizačním zařízením monitorujícím naplnění pece vsázkou, jehož signál je přenášen na řídící velín pece.


Předehřev vzduchu

Slouží k předehřívání větru (vzduchu) do dmyšen kupolových pecí. Jedna třetina kychtového plynu
vznikajícího při tavení vsázky v kupolových pecích je přiváděna do zařízení pro předehřev vzduchu, které se
skládá z těchto částí: suchý čistič vzduchu (cyklon) sloužící k částečnému vyčistění kychtového plynu
od hrubších prachových částic; spalovací komora vyhřívaná kychtovým plynem nebo hořáky na zemní plyn;
radiační a konvekční rekuperátor; ventilátory dmýchání vzduchu do spalovací komory; ventilátor odtahu
spalin; ventilátor pro odsávání přebytečného kychtového plynu, který by jinak pronikl netěsnostmi do
odstavené pece baterie; šoupátka a klapky. Zařízení je plně automatizováno.


Vodní hospodářství

Slouží k zásobování průmyslovou vodou prostřednictvím společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s. Systém
je rozdělen na dva samostatné okruhy, na okruh tzv. čistý a na okruh špinavý. Obě tyto větve cirkulují v
uzavřených okruzích, případné ztráty jsou doplněny do sací jímky stanice č. 2 vodou ze stanice č. 5 ve
správě společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s., tzv. pětkovou vodou. Množství dopouštěné vody je
regulováno servoventilem a řízeno plovákem v sací jímce. Odpadní vody jsou odváděny průmyslovou
kanalizací na koncovou ČOV ve správě společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s.


Odprášení spalin včetně dopálení CO

V odtahové části kupolových pecí je v provozu zařízení na čištění a odprášení spalin vznikajících při procesu
tavení vsázky v pecích. Součástí tohoto odprašovacího a čistícího systému je zařízení na dopálení
vzniklého CO.


Odpadové hospodářství

Jedná se o shromažďování a třídění veškerých odpadů vzniklých na provozu slévárny šedé litiny.


Lakování a sušení

Tuto činnost zajišťují v montovně kotlů stříkací odsávací stěna a sušící kabina s celkovou projektovanou
spotřebou vodou ředitelných barev 72 t/rok a projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 4,54
t/rok. K ohřevu sušící kabiny slouží plynový hořák na zemní plyn o max. jmenovitém tepelném výkonu
231 kW.


Výroba jader

Technologie výroby jader spočívá ve vytvrzení jádrové směsi metodou Cold Box (CBA – cold box amin)
zplyněným katalyzátorem - aminem. Výroba jader na slévárně kotlů je zajišťována na třech zařízeních:
 Jádrovna Cold-Box č. 1 je vybavena vstřelovacím strojem SPC 30 a pračkou aminu AA 3000.
 Jádrovna Cold-Box č. 2 je vybavena vstřelovacím strojem L 100 H a pračkou aminu KSA-W 1400.
 Jádrovna Cold-Box č. 3 je vybavena vstřelovacím strojem VGi 12.7 a pračkou aminu SGi 3.0. Technologie
výroby jader je odsávána suchým tkaninovým filtrem.
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II.
Krajský úřad stanovuje společnosti VIADRUS a.s., 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 zákona o integrované prevenci a související monitoring
1.1 Ovzduší
a)
Stacionární zdroje

Znečišťující
látka
TZL

116 Kupolové pece A, B

1)

Emisní limit
(mg/m3)

400

NOx
CO

400
1000

CO

Četnost měření

A

1x za kalendářní rok,

10

SO2

při horkovětrném
provozu

Vztažné
podmínky

u CO bude prováděno
kontinuální sledování

(za rekuperátorem)

7500

C

při částečném
předehřevu větru

(za odpraš.
zařízením)

NOx

400

CO

800

TZL

20

NOx

400

CO

800

104 Formovací linka HWS
Sinto

TZL

20

C

105 Brusírna kotlů
106 Cídírna STEM

TZL

20

C

1x za 3 kalendářní roky

107 Pískovna kotlů

TZL

20

C

1x za 3 kalendářní roky

NOx

400

CO

800

117 Pískovna radiátorů
118 Přípravna pískovny
radiátorů

TZL

20

C

1x za 3 kalendářní roky

119 a 120 Formovací
linky WG 1 a WG2
121 a 122 Čistírna a
brusírna 1 a 2

TZL

30

C

1x za 3 kalendářní roky

102 Suška forem
Schmaltz
103 Fluidní suška písku

108-115 Termošokové
pece č. 1-8

B

1x za 3 kalendářní roky

C
A

B

1x za 3 kalendářní roky

1x za 3 kalendářní roky

1x za 3 kalendářní roky
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60 g/m2

124 Lakovna kotlových
těles
-Stříkací odsávací
stěna a sušící kabina

TOC

VOC

20 %

128 a 129
Formovna
COLD BOX 1 a 2
(není komín)

TOC

50

Dimethylamin

20

101 Doprava sušeného
písku

TZL

133 Jaderna Cold Box 3

2) 3)

B

Emise budou zjišťovány
výpočtem 5)

B

1x za 3 kalendářní roky

20

C

1x za 3 kalendářní roky

TZL

20

C

1 x za 3 kalendářní roky

134 Vytřásací rošt ruční
formovny

TZL

20

C

1 x za 3 kalendářní roky

135 Zásobník písku ZP 60

TZL

20

C

Emise budou zjišťovány
výpočtem 5)

B

1 x za kalendářní rok

123 Máčírna radiátorů

TOC

45 g/m2

VOC

4)

2) 3) 6)

50
20 %

Vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních provozních
podmínek.
Vztažné podmínky B pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních
provozních podmínek.
Vztažné podmínky C pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých
provozních podmínek.
TZL
NOx
CO
SO2
TOC
VOC

-

Tuhé znečišťující látky
Oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý
Oxid uhelnatý
Oxid siřičitý
Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík
Těkavé organické látky celkem

Poznámky:
u TZL bude prováděno kontinuální provozní měření ke kontrole technického stavu zařízení

1)
2)

podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek vyjádřených jako TOC a celkové velikosti plochy finálního
výrobku opatřeného nátěrem bez ohledu na počet aplikovaných nátěrů.

3)

nelze-li technicky a ekonomicky dosáhnout stanovené hodnoty emisního limitu v g/m2, nebo pokud technicky nelze
stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m3 v žádném z výduchů pro
odpadní plyn z jednotlivých prostorů – nanášení, vytěkání, sušení, vypalování.

4)

podíl hmotnosti fugitivních emisí hmotnosti vstupních organických rozpouštědel.

5)

emise budou zjišťovány výpočtem způsobem podle § 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

6)

Emisní limit platný do 31. 12. 2019

b)

Zařazení stacionárních zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Stacionární zdroje
116 Kupolové pece A, B
102 Suška forem Schmaltz, 103 Fluidní suška písku,
108-115 Termošokové pece č. 1-8

Kód
4.6.5.
4.6.2.
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104 Formovací linka HWS Sinto
105 Brusírna kotlů, 106 Cídírna STEM, 107 Pískovna kotlů, 117 Pískovna radiátorů
118 Přípravna pískovny radiátorů, 119 a 120 Formovací linky WG 1 a WG2
121 a 122 Čistírna a brusírna 1 a 2, Doprava sušeného písku,
128 a 129 Formovna COLD BOX 1 a 2
133 Jaderna Cold Box 3
134 Vytřásací rošt ruční formovny
135 Zásobník písku ZP 60
123 Máčírna radiátorů, 124 Lakovna kotlových těles
Předúprava (odmašťování a fosfátování)

4.6.1

9.8.
4.12

1.2 Voda - Emisní limity nejsou stanoveny.
1.3 Hluk a vibrace – Nejsou stanoveny.
1.4 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 V případě trvalého ukončení provozu zařízení nebo dílčích technologických jednotek provozovatel
zajistí jejich bezpečné odstranění. Odstranění zařízení bude probíhat dle plánu postupu ukončení
provozu a navazujících prováděcích projektů a v souladu s platnými právními předpisy. Tento plán
včetně způsobu ošetření plochy po odstranění stavebních objektů bude krajskému úřadu předložen
minimálně dva měsíce před ukončením 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.

3.

Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady
3.1

Pro stavbu „Modernizace slévárny radiátorů“ se stanovuje z hlediska nakládání s odpady
podmínka:
Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavby a z demontáže původní formovací linky WG1 a o způsobech nakládání s nimi, a to v rozsahu - název stavby, katalogové číslo odpadu, druh
odpadu, kategorie odpadu, množství odpadu, název oprávněné osoby, které byl odpad předán. Tato
evidence bude předložena v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v rámci zprávy o
postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s bodem 11.
integrovaného povolení.

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
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4.1.1 Provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení v souladu s dokumenty uvedenými v části
III. kapitole A: výrokové části integrovaného povolení.
4.1.2 Podmínky k provedení stavby stacionární zdrojů, které budou realizovány v rámci stavby
„Modernizace slévárny radiátorů“ z hlediska ochrany ovzduší:
a) Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení
vypracovanou společností BKB Metal, a. s. s datem 03/2017. V rámci stavby, která představuje
stavbu nové formovací linky pro výrobu a formování odlitků a související technologie přípravy
formovacích směsí a čištění odlitků, budou zavedeny nové stacionární zdroje:
 Formovací linka, filtr s výstupní garantovanou koncentrací TZL 5 mg/m 3, definovaný výduch
do vnějšího ovzduší.
 Příprava formovacích směsí, filtr s výstupní garantovanou koncentrací TZL 5 mg/m 3,
definovaný výduch do vnějšího ovzduší.
 Závěsný tryskač, filtr s výstupní garantovanou koncentrací TZL 1 mg/m 3, vyčištěný vzduch
bude vracen zpět do výrobní haly.
 Průběžný tryskač, filtr s výstupní garantovanou koncentrací TZL 1 mg/m 3, vyčištěný vzduch
bude vracen zpět do výrobní haly.
b) Zahájení provozu nových stacionárních zdrojů realizovaných v rámci předmětné stavby
provozovatel zařízení předem ohlásí krajskému úřadu ve smyslu § 16 odst. 1 písm. b) zákona
o integrované prevenci. Současně předloží návrh provozního řádu „Provozní řád Slévárna
radiátorů“, který bude aktualizován o nové skutečnosti vyvolané touto stavbou.
4.1.3 Podmínky pro provoz stacionárního zdroje „123 Máčírna radiátorů“ z hlediska ochrany ovzduší:
 Provozovatel zařízení do čtyř měsíců od prvního uvedení zdroje do provozu zajistí provedení
autorizovaného měření emisí znečišťujících látek k prověření plnění emisních limitů, které jsou
stanoveny v kapitole 1. bodu a) integrovaného povolení.
4.2 Vody
4.2.1 Povolení k odběru podzemních vod se vydává na dobu do 31. 12. 2024 v tomto rozsahu:
Místo odběru povrchové vody

ČHP

Podzemní vody ze sanačních vrtů

-

5.

Max.
m3/rok
630 000

Max.
m3/měsíc
52560

Max.
l/s
40

Prům.
l/s
20

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
Nejsou stanoveny.
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7.

Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
V případě havárií budou dodržována veškerá opatření, která jsou zahrnuta v havarijním plánu z hlediska
ochrany vod a v provozních řádech z hlediska ochrany ovzduší. Dokumenty jsou schváleny v části III.
kapitole A: integrovaného povolení.

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 havárií a jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu budou dodržována
veškerá opatření, která jsou zahrnuta ve schválených provozních řádech.

9.

Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace
metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování
O monitorování budou vedeny záznamy, které budou obsahovat datum a čas odběru vzorků a jméno
pověřené, popřípadě autorizované osoby zajišťující odběr. Při zápisu budou dále zaznamenávány
skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit.
9.1. Ovzduší
Četnost měření znečišťujících látek na jednotlivých stacionárních zdrojích je stanovena v kapitole 1. Bodu
1.1 integrovaného povolení.
9.2 Voda – není stanoven

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
2007).
12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené v závěru zjišťovacího řízení posouzení
vlivů na životní prostředí
Nejsou stanoveny.
13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
Nejsou stanoveny.
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III.
A: Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:
1) ukládá plnění
a) „Provozní řád Kupolové pece PRODLEW tavírny šedé litiny“, přiděleno č. 24277/13.
b) „Provozní řád Slévárna kotlů“, přiděleno č. 10103/16/I
c) „Provozní řád Slévárna radiátorů“, přiděleno č. 28538/16
d) „Provozní řád Aplikace nátěrových hmot“, přiděleno č. 93925/19.
2) schvaluje
a) „Plán opatření pro případ havárie“, přiděleno č. 70154/18.
b) „Základní zpráva“, přiděleno č. 60969/14/II, kterou vypracovala společnost AZ GEO, s.r.o.,
s datem únor 2014.
3)

vydává
a) Povolení provozu stacionárního zdroje „Předúprava (odmašťování a fosfátování)“ v rámci
máčírny radiátorů realizované stavbou „Technologické zařízení na povrchovou ochranu radiátorů a
kotlů VIADRUS a.s.“ z hlediska ochrany ovzduší.

B: Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná
rozhodnutí nebo jejich části:
1) Rozhodnutí krajského úřadu č.j. ŽPZ/5863/03/Br ze dne 7.7.2003 ve věci povolení vydání provozního
řádu dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší;
2) Rozhodnutí krajského úřadu ŽPZ/11700/Br ze dne 27.1.2005 ve věci povolení vydání dodatku k
provoznímu řádu dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší;
3) Rozhodnutí krajského úřadu ŽPZ/8487/03/Ho ze dne 27.10.2003 ve věci povolení vydání provozního
řádu dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší;
4) Rozhodnutí krajského úřadu č.j. ŽPZ/9327.1/03/RO ze dne 1.12.2003, kterým byl vydán 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, v části týkající se nakládání s nebezpečnými
odpady pro zařízení „Slévárna šedé litiny“ (závod Topenářské techniky Viadrus). Rozhodnutí zůstává
nadále v platnosti pro ostatní závody akciové společnosti, které nespadají pod zákon o integrované
prevenci;
5) Rozhodnutí krajského úřadu č.j. ŽPZ/5665.1/04/RO ze dne 12.7.2004, kterým byl vydán souhlas k
nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., v části týkající se
nakládání s nebezpečnými odpady pro zařízení „Slévárna šedé litiny“ (závod Topenářské techniky
Viadrus). Rozhodnutí zůstává nadále v platnosti pro ostatní závody akciové společnosti, které nespadají
pod zákon o integrované prevenci;
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6) Rozhodnutí krajského úřadu č.j. 4528/2005/ŽPZ/Rot/0003 ze dne 20.6.2005, kterým byl vydán souhlas
k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., pro zařízení „Slévárna
šedé litiny“ (závod Topenářské techniky Viadrus).
C: Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření
a souhlasy vydávána podle zvláštních právních předpisů:
1) povolení k vydání provozního řádu podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší, jak je
uvedeno v části III. písm. A výroku rozhodnutí;
2) rozhodnutí o vymezení znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin k plnění emisních limitů dle
§ 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší pro zdroje uvedené v části II. bodu 1.1 tohoto rozhodnutí;
3) povolení stavby stacionárních zdrojů v rámci stavby ‚Intenzifikace montovny kotlů VIADRUS Bohumín –
instalace stříkací odsávací stěny a sušící kabiny‘ dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší;
4) povolení k uvedení stacionárních zdrojů v rámci stavby ‚Intenzifikace montovny kotlů VIADRUS
Bohumín – instalace stříkací odsávací stěny a sušící kabiny ‘ do zkušebního provozu dle § 17 odst. 1
písm. d) zákona o ochraně ovzduší;
5) vyjádření ve stavebním řízení pro stavbu ‚Intenzifikace montovny kotlů VIADRUS Bohumín – instalace
stříkací odsávací stěny a sušící kabiny‘ z hlediska nakládání s odpady dle § 79 zákona o odpadech;
6) povolení k uvedení stacionárních zdrojů v rámci stavby ‚Intenzifikace montovny kotlů VIADRUS
Bohumín – instalace stříkací odsávací stěny a sušící kabiny‘ do trvalého provozu dle § 17 odst. 1 písm.
d) zákona o ochraně ovzduší;
7) povolení k odběru podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona;
8) povolení provozu stacionárního zdroje, podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu;
9) vyjádření ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
10) závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
11) 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;
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