VÍTKOVICE STEEL, a.s.– Válcovny za tepla
Integrované povolení čj. MSK 50534/2007 ze dne 23.4.2007, 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 čj. MSK 50534/2007 ze dne 23.4.2007,
(nabytí právní moci dne 18.5.2007), ve znění pozdějších změn:
změna č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

čj.

ze dne
MSK 101902/2009
MSK 197388/2010
MSK 46539/2011
MSK 28010/2013
MSK 48836/2015
MSK 133904/2015
MSK 56772/2016
MSK 101220/2017
MSK 49111/2018
MSK 133986/2018
MSK 11340/2019
MSK 32778/2020

29.6.2009
14.12.2010
23.3.2011
8.3.2013
14.5.2015
3.11.2015
20.5.2016
1.9.2017
29.3.2018
8.10.2018
28.1.2019
30.04.2020

nabytí právní moci
21.7.2009
4.1.2011
9.4.2011
29.3.2013
3.6.2015
25.11.2015
20.5.2016
22.9.2017
14.4.2018
27.10.2018
15.2.2019
22.05.2020

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 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, a v návaznosti na přechodné ustanovení čl. II bodu 1
zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon 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, a některé další zákony, po provedení správního řízení podle zákona
č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na přechodné
ustanovení § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl
takto:
Právnické osobě VÍTKOVICE STEEL, a. s. sídlem Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČ: 27801454, se vydává
integrované povolení
podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.
Identifikační údaje
Název zařízení:

Válcovny za tepla

Provozovatel zařízení:

VÍTKOVICE STEEL, a. s. sídlem Českobratrská 3321/46, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27801454
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Kategorie zařízení:

2.3. a) - Zařízení na zpracování železných kovů - Válcovny za tepla
o kapacitě větší než 20 tun surové oceli za hodinu

Umístění zařízení:

Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Moravskoslezský
Ostrava
Zábřeh - Hulváky, Moravská Ostrava, Mariánské
hory, Vítkovice, Hrabůvka
I.

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

• „Válcovna plechů 3,5 kvarto, projektovaná kapacita 710 tis. t/rok
Je zaměřena na výrobu plochých výrobků o tloušťce 5 – 107 mm z bram. Součástí této válcovny jsou:
o
Narážecí pec č. 2 - instalovaný tepelný příkon je 48 MW, topné médium –zemní plyn,
konvertorový plyn
o
Narážecí pec č. 3 - instalovaný tepelný příkon je 51,7 MW, topné médium –zemní plyn,
konvertorový plyn
Narážecí pece slouží pro ohřev vsázkového materiálu na tvářecí teplotu. Topným médiem je zemní plyn,
příp. směs zemního plynu a konvertorového plynu.
o
Vozová pec - instalovaný tepelný příkon je 4,3 MW, topné médium – zemní plyn.
Slouží pro ohřev bram speciálních jakostí.
• Válcovna profilů – těžká profilová trať (TPT) a V. stolice TPT (sochorová trať),
projektovaná kapacita 190 kt. Je zaměřena na produkci profilových dlouhých výrobků o hmotnosti
18 až 140 kg/m. Jedná se o kruhové a čtvercové tyče, nosníky, úhelníky, štětovnice, jeřábové kolejnice,
pražce, ráfky a speciální tvarové profily. Součástí této válcovny je:
o Narážecí pec TPT, celkový instalovaný tepelný příkon 45,4 MW, topné médium - zemní plyn.

Stacionární zdroje, uvedené pod kódem 4.4. válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí
a pecí na teplené zpracování o projektovaném výkonu nad (do) 10 t včetně zpracované oceli za hodinu,
dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.
• Zařízení pro přípravu vsázky pro válcovnu plechů 3,5 kvarto
Slouží k přípravě materiálu ke skladování, třídění a sázení do narážecích pecí na úseku 3,5 kvarto.
• Zařízení úpraven výrobků válcovny plechů 3,5 kvarto, projektovaná kapacita 710 tis. tun
surové oceli/rok
o Kroková žíhací pec - instalovaný tepelný příkon je 36,2 MW, topné médium - zemní plyn
• Úpravny a expedice 4,5 duo, projektovaná kapacita 140 tis. tun surové oceli/rok. Slouží k úpravě
plochých výrobků. Pro úpravu výrobků válcovny plechů jsou používány:
o Žíhací pec č. 11 - instalovaný tepelný příkon pece č. 11 je 6 MW, topné médium - zemní plyn
o Žíhací pec č. 12- instalovaný tepelný příkon pece č. 11 je 6,4 MW, topné médium - zemní plyn
o Žíhací pec č. 13 - instalovaný tepelný příkon pece č. 11 je 9,2 MW, topné médium - zemní plyn
• Zařízení pro přípravu vsázky válcovny profilů – TPT, projektovaná kapacita 180 tis. tun surové
oceli za rok, slouží k výrobě předvalků podélným pálením konti-bram
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Stacionární zdroje, uvedené pod kódem 4.4. válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a
pecí na teplené zpracování o projektovaném výkonu nad (do) 10 t včetně zpracované oceli za hodinu,
dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

c) Přímo spojené činnosti:
• Vodní hospodářství válcovny plechů a válcovny profilů
Zahrnuje zásobování pitnou vodou, zásobování technologickou vodou, 7 uzavřených cirkulační vodních
okruhů ve válcovně 3,5 kvarto – okruh chladicí vody, okruh oteplené vody, okruh okujové vody, okruh
filtrované vody, okruh hydrantové vody, okruh upravené vody a okruh pitné vody. Vodní hospodářství
dále obsahuje tyto technologické uzly: vysokotlakou stanici, okujové jímky č. 1 a č. 2, úpravnu vody a
čerpací stanici válcovenských vod.
• Poloprovoz plátovaných plechů
Plátované plechy jsou jednou z komodit válcovny plechů. Na základní materiál z běžné uhlíkové oceli je
difúzním spojem připojena tenká vrstva nerezavějící oceli.
• Odpadové hospodářství válcovny plechů a válcovny profilů
Jedná se o třídění a shromažďování veškerých odpadů vzniklých na provozu zařízení.
• Energetické hospodářství válcovny plechů a válcovny profilů
Zahrnuje zásobování obou válcoven elektrickou energií, technickými plyny (kyslík, dusík, acetylén),
topnými plyny (zemní plyn, koksárenský plyn), teplem (pára, horká voda).
• Skladování pro válcovnu plechů a ve válcovně profilů
Pro zajištění provozu válcoven jsou využívány skladové prostory pro jednotlivé druhy materiálů a
příruční sklady olejů, tuků a barev, a to v krytých objektech.
• Okujové hospodářství válcovny profilů
Okuje vzniklé při procesu ohřevu, válcování a dělení jsou splachovány do okujové jímky. Po usazení
jsou jeřábem těženy a odprodávány pro další využití externím firmám.
• Olejové hospodářství a tukové mazání pro válcovnu plechů 3,5 kvarto a válcovnu profilů
TPT (NS 230)
Slouží pro hydrauliku, olejové a tukové mazání strojních součástí válcovny 3,5 kvarto a válcovny profilu
TPT.
• Odvodňování okujových kalů v odstředivce FLOTTWEG
Jedná se o rotační odstředivku k odvodnění jemnozrných válcovenských okují.
• Regenerace olejů
Jedná se o mobilní zařízení k odvodňování olejů.
II.
Krajský úřad stanovuje společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. sídlem Štramberská č.p.2871/47, 709 00
Ostrava-Hulváky, IČ: 27801454, 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 dle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci
1.1 Ovzduší
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1.1

Ovzduší
Emisní zdroj

261 Narážecí pec č. 3
(výduch č. 661)

256 Žíhací pec č. 11
(výduch č. 554)
257 Žíhací pec č. 12
(výduch č. 554)

Látka nebo ukazatel

Emisní
limit
(mg/m3)

NOx

400

SO2

500
platnost do
31.12.2015
400
platnost od
1.1.2016

CO

800

264 Kroková žíhací pec
(výduch č. 664)

262 Narážecí pec č. 2
(výduch č. 662)

Monitoring
1 x za kalendářní
rok

A

1 x za kalendářní
rok
NOx

400

258 Žíhací pec č. 13
(výduch č. 555)
263 Vozová pec č. 1
(výduch č. 663)

Vztažné
podmínky

A

CO

800

NOx

200

SO2

400

CO

800

NOX

300

CO

800

232 Narážecí pec TPT
(výduch č. 332)

1 x za kalendářní
rok
A

A

1 x za kalendářní
rok

vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém plynu za
normálních podmínek“

1.2

Voda - nejsou stanoveny.

1.3

Hluk a vibrace - nejsou stanoveny.

1.4

Neionizující záření - nejsou stanoveny.
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2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví
člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při
úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu
s požadavky § 15 a zákona o integrované prevenci
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 ochranu životního
při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají
3.1

prostředí

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se uděluje pro odpady těchto katalogových čísel:

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

10 02 07*

Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 02 10 O/N

Okuje z válcování

10 02 11*
10 02 99 O/N

Odpady z čištění chladící vody obsahující ropné látky
Odpady jinak blíže neurčené (hutní průmyslové smetky)

12
12
13
13
13
15
15

01
01
01
02
08
01
02

12*
18*
13*
08*
02*
10*
02*

16
16
16
16
16
16
17
17
17
17

02
05
05
06
06
07
02
06
06
09

13*
07*
08*
01*
02*
08*
04*
01*
05*
03*

Upotřebené vosky a tuky
Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
Jiné hydraulické oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Jiné emulze
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 160209 až 160212
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Odpady obsahující ropné látky
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
Izolační materiál s obsahem azbestu
Stavební materiály obsahující azbest
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

19 08 10*
20 01 21*

Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady je jejich třídění a shromažďování podle jednotlivých
druhů.
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4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména
ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod
4.1 Hluk
Provozovateli zařízení se uděluje časově omezené povolení krátkodobého překročení hygienického limitu
hluku při provozu „Válcovny za tepla“, a to za níže uvedených podmínek:
a) ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb nepřevýší hygienický
limit více než o 9 dB,
b) zařízení bude provozováno s důrazem na jeho nejefektivnější způsob provozu, v nočních hodinách
bude provoz omezen na nejnižší možnou míru,
c) provozovatel zařízení bude každoročně k 31.12. informovat KHS Ostrava o aktuální situaci v řešení
hlukové problematiky zařízení „Válcovny za tepla“. Krajský úřad bude informován v rámci zprávy
o plnění podmínek integrovaného povolení dle bodu 11.,
d) časově omezené povolení krátkodobého překročení hygienického limitu hluku se uděluje
do 31.12.2012.
4.2. Provozovatel zařízení nejpozději do 31. 12. 2016 provede dle § 6 odst. 4 a 7 zákona o ochraně ovzduší
jednorázové měření emisí SO2, NOx a CO u zdroje č. 262 narážecí pec č. 2, ze kterého protokol předloží na
inspekci dle § 17 odst. 3 písm. h) zákona o ochraně ovzduší do 90 dnů od data provedení tohoto měření.
4.3. Provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení v souladu s dokumenty uvedenými v části
III. kapitole A. výrokové části tohoto rozhodnutí.
4.4. Podmínky pro provedení stavby a provoz stacionárního zdroje Narážecí pece TPT v rámci stavby
„Oprava otopného systému narážecí pece TPT“ z hlediska ochrany ovzduší:
a) Stavba bude provedena dle dokumentace „Oprava otopného systému narážecí pece TPT“
(arch.č. HPO-1-6-53 939 r.2, červen 2017).
b) Narážecí pec bude po uvedení do provozu splňovat emisní limity, uvedené v bodu 1.1.
integrovaného povolení. Krajskému úřadu bude předem oznámen termín uvedení narážecí pece
do provozu.
c) Do 3 měsíců od uvedení zdroje do provozu bude provedeno jednorázové autorizované měření
emisí znečišťujících látek, uvedených v bodu 1.1. integrovaného povolení. Měření bude
provedeno a vyhodnoceno v souladu s § 4 a 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších změn (dále „vyhláška č. 415/2012 Sb.“).
d) Výsledky jednorázového autorizovaného měření emisí budou do 2 měsíců od jeho provedení
předloženy krajskému úřadu.
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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
Nejsou stanoveny.
7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany ovzduší budou řešena v souladu se
schválenými provozními řády, opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod, budou řešena
v souladu se schválenými havarijními plány.
Dokumenty jsou schváleny v části III. písm. A tohoto rozhodnutí.

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného
provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení
provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo
zdraví člověka
V případě havárií a jakýchkoliv dalších situacích odlišných od podmínek běžného provozu budou
dodržována veškerá opatření, která jsou zahrnuta ve schválených provozních řádech a havarijních
plánech.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace
metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9.1 Ovzduší - Monitoring k ověření emisních limitů je stanoven v kapitole 1.1. výrokové části tohoto
rozhodnutí.
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
předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

povinnosti

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
2008).

12. Požadavky k ochraně životního prostředí vyplývající ze stanoviska o posouzení vlivů
na životní prostředí
Nejsou stanoveny.
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10. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
– Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále „KHS“),
č.j. HOK/OV-6676/213.5/06-002 ze dne 11.7.2006
Nejsou stanoveny.
III.
A:

Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ukládá plnění
provozní řád „Narážecí pece TPT – č. zdroje 232 z hlediska ochrany ovzduší“, přiděleno
č. 101220/2017/I.,
provozní řád „Narážecí pece č.2 – č. zdroje 262 z hlediska ochrany ovzduší“, přiděleno
č. 56772/2016/I.,
provozní řád „Narážecí pece č.3 – č. zdroje 261 z hlediska ochrany ovzduší“, přiděleno
č. 48836/2015/III.,
provozní řád „Kroková žíhací pec – č. 264 z hlediska ochrany ovzduší“, přiděleno č.
48836/2015/IV.,
provozní řád „Žíhací pece č.XI, XII a XIII č. zdroje 256, 257, 258 z hlediska ochrany ovzduší“,
přiděleno č. 48836/2015/VI.,
základní zpráva „Základní zpráva dle zákona č. 76/2002 Sb. VÍTKOVICE STEEL, a.s.“, přiděleno
č. 48836/2015/VII.,“

2) schvaluje
a) havarijní plán „Rovnačka těžké profilové tratě“, přidělené číslo č. 101220/2017/II.,
b) havarijní plán „Olejový sklep č. 1“, přiděleno č.49111/2018/I.,
c) havarijní plán „Olejový sklep č. 2“, přiděleno č.49111/2018/II.,
d) havarijní plán „Olejový sklep č. 3“, přiděleno č. 49111/2018/III.,
e) havarijní plán „Olejový sklep č. 5“, přiděleno č. 49111/2018/IV.,
f) havarijní plán „Olejový sklep č. 5a“, přiděleno č. 49111/2018/V.,
g) havarijní plán „Olejový sklep č. 6“, přiděleno č. 49111/2018/VI.,
h) havarijní plán „Olejový sklep č. 7“, přiděleno č. 49111/2018/VII.,
ch) havarijní plán „Olejový sklep č. 8“, přiděleno č. 49111/2018/VIII.,
i) havarijní plán „Olejový sklep č. 9“, přiděleno č. 49111/2018/IX.,
j) havarijní plán „hydraulické depo tratě TPT“, přiděleno č. 49111/2018/X.,
k) havarijní plán „K 20“, přiděleno č. 49111/2018/XI.,
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l) havarijní plán „K 22“, přiděleno č. 49111/2018/XII.,
m) havarijní plán „Sklad mazacích olejů“, přiděleno č. 49111/2018/XIII.,
n) havarijní plán „Nádrže na opotřebené oleje“, přiděleno č. 49111/2018/XIV.,
o) havarijní plán „Olejové hospodářství sochorové tratě“, přiděleno č. 49111/2018/XV.,
p) havarijní plán „Provozní sklad olejů a maziv u BT“, přiděleno č. 49111/2018/XVI.,
q) havarijní plán „Pohotovostní sklad olejů v motorovně u hlavního pohonu-Motorovna“, přidělené číslo
č. 133986/2018/I.,
r) dodatek č. 1 k havarijnímu plánu „Dodatek č.1, Hydraulické depo tratě TPT“, přidělené číslo
č. 11340/2019/I.,
s) dodatek č. 1 k havarijnímu plánu „Dodatek č.1, Olejové hospodářství sochorové tratě“, přidělené číslo
č. 11340/2019/II.,
t) dodatek č.1 k havarijnímu plánu „Dodatek č.1, Nádrže na opotřebené oleje“, přidělené č. 32778/2020/I.,
u) dodatek č.1 k havarijnímu plánu „Dodatek č. 1, Sklad mazacích olejů“, přidělené č. 32778/2020/II.,
v) dodatek č.1 k havarijnímu plánu „Dodatek č. 1, Rovnačka těžké profilové tratě“, přidělené
č. 32778/2020/III.,
w) dodatek č.1 k havarijnímu plánu „Dodatek č. 1, Provozní sklad olejů a maziv u BT“, přidělené
č. 32778/2020/IV.,
x) dodatek č.2 k havarijnímu plánu „Dodatek č. 2, Olejové hospodářství sochorové tratě“, přidělené
č. 32778/2020/V.,
y) dodatek č.2 k havarijnímu
č. 32778/2020/VI.,
z)
dodatek
č.1
č. 32778/2020/VII.,

plánu

k havarijnímu

„Dodatek

plánu

č.

2,

„Dodatek

Hydraulické

č.

1,

depo

Olejový

tratě

sklep

TPT“,

přidělené

č.1“,

přidělené

aa)
dodatek
č.1
č. 32778/2020/VIII.,

k havarijnímu

plánu

„Dodatek

č.

1,

K

22“,

přidělené

bb)
dodatek
č.1
č. 32778/2020/IX.,

k havarijnímu

plánu

„Dodatek

č.

1,

K

20“,

přidělené

cc) dodatek č.1 k havarijnímu plánu „Dodatek č. 1, Pohotovostní sklad olejů v motorovně u hlavního pohonu
- Motorovna“, přidělené č. 32778/2020/X.,
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dd) dodatek č.1
č. 32778/2020/XI.,

k havarijnímu

plánu

„Dodatek

ee) dodatek č.1
č. 32778/2020/XII.,

k havarijnímu

plánu

„Dodatek

č.

1,

Olejový

ff)
dodatek
č.1
č. 32778/2020/XIII.,

k havarijnímu

plánu

„Dodatek

č.

1,

Olejový

gg)
dodatek
č.1
č. 32778/2020/XIV.,
hh) dodatek č.1
č. 32778/2020/XV.,
chch) dodatek č.1
č. 32778/2020/XVI.,

k havarijnímu

k havarijnímu

k havarijnímu

plánu

plánu

plánu

č.

„Dodatek

„Dodatek

„Dodatek

1,

č.

č.

č.

Olejový

1,

1,

1,

sklep

sklep

Olejový

č.5“,

přidělené

č.5a“,

přidělené

č.3“,

přidělené

sklep

sklep

č.2“,

přidělené

Olejový

sklep

č.8“,

přidělené

Olejový

sklep

č.7“,

přidělené

ii)
dodatek
č.1
k havarijnímu
č. 32778/2020/XVII.,

plánu

„Dodatek

č.

1,

Olejový

sklep

č.6“,

přidělené

jj)
dodatek
č.1
k havarijnímu
č. 32778/2020/XVIII.,

plánu

„Dodatek

č.

1,

Olejový

sklep

č.9“,

přidělené

B:

Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující
pravomocná rozhodnutí:
1) Rozhodnutí krajského úřadu pod č. j. ŽPZ/2765/05/Br ze dne 25.3.2005, ve věci povolení vydání
provozního řádu dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší,
2) Rozhodnutí krajského úřadu pod č. j. 24163/2005/ŽPZ/Bru/0004 ze dne 7.11.2005, ve věci
povolení vydání provozního řádu dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší,
3) Rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí, pod zn. ŽP/249.1/15718/2002
ze dne 3.12.2002, 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,
4) Rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy, zn. OVP/2710a/02/Ba ze dne
16.5.2002, zn. OVP/2710b/02/Ba ze dne 16.5.2002 a zn. OVP/2710c/02/Ba ze dne 16.5.2002,
ve věci schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona.

C:

Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření
a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů:
1) souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o odpadech,
2) schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona,
3) časově omezené povolení krátkodobého překročení hygienického limitu hluku dle § 31 odst. 1
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
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4)

závazné
stanovisko
ke
stavbě
a
změně
stavby
§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

5)

povolení provozu stacionárního
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

zdroje

dle

§

11

stacionárního
odst.

2

písm.

zdroje
d)

dle

zákona

6) vyjádření 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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