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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 2. změny
integrovaného povolení pro zařízení „Provoz vodního hospodářství Kopřivnice“

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 (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) rozhodl, že integrované
povolení čj. MSK 173655/2011 ze dne 25.1.2012, ve znění změny čj. MSK 31932/2014 ze dne 11.7.2014 (dále
„integrované povolení“), vydané pro zařízení „Provoz vodního hospodářství Kopřivnice“, které je
provozováno právnickou osobou EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. se sídlem Kodaňská 521/57, 101 00 Praha
10 – Vršovice, IČ 64573877 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona
o integrované prevenci, dále též „provozovatel zařízení“], se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované
prevenci mění takto:
(1)
V části I, písm. a) výrokové části integrovaného povolení, stávající text v závorce ‚(dále „DEES“)‘ se
nahrazuje textem ‚(dále „DEES“, identifikační číslo CZT 00057)‘.
(2)
V části II., kapitole 1. výrokové části integrovaného povolení, v bodu 1.2. se stávající text „Povolení
k vypouštění odpadních vod se vydává na dobu do 29.2.2016.“ nahrazuje textem „Povolení k vypouštění
odpadních vod se vydává na dobu do 29.2.2020.“.
(3)
V části III. výrokové části integrovaného povolení, kapitola A. nově zní:
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Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:
1)

Ukládá plnění
Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, provoz vodního hospodářství
Kopřivnice – čistírna odpadních vod, č. 77789/15/I

2)

Uděluje souhlas s provozním řádem
Provozní řád pro Deemulgační stanici s následnou neutralizací ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
„zákon o opadech“), č. 77789/15/II

3)

Schvaluje
a) Plán opatření pro případ havarijního úniku látek závadných vodám pro pracoviště vodního
hospodářství Kopřivnice, č. 77789/15/III
b) EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. – Základní zpráva, č. 77789/15/IV ‘

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení, v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované
prevenci, ohlášení plánované změny v provozu zařízení „Provoz vodního hospodářství Kopřivnice“, jehož
předmětem bylo schválení základní zprávy, prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod (beze
změny ostatních parametrů) a aktualizace provozních dokumentů (především provozní řád pro deemulgační
stanici s následnou neutralizací z hlediska odpadového hospodářství – dále jen „PŘ DEES“, provozní řád ČOV
z hlediska ochrany ovzduší a plán opatření pro případ úniku látek závadných vodám). Tyto dokumenty byly
aktualizovány v souvislosti se změnou vlastníka, v PŘ DEES byla upřesněna specifikace přijímaných odpadních
vod dovážených od externích subjektů. Součástí podání, mimo uvedených dokumentů, bylo dále závazné
stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, zn. KHSMS 17112/2015/NJ/HP ze dne
13.5.2015 k PŘ DEES, které bylo zcela bez připomínek.
V rámci výše uvedeného podání byly předloženy rovněž další dokumenty, týkající se ČOV a úpravny užitkové
vody Lubina. Vzhledem k tomu, že jejich schválení se v rámci integrovaného povolení nenahrazuje, nebyly tyto
dokumenty dále posuzovány a byly provozovateli zařízení předány spolu s tímto rozhodnutím.
Z předložených podkladů vyplývá, že v rámci tohoto správního řízení dochází pouze k aktualizaci provozních
dokumentů a upřesnění textu (úpravu platnosti) některých částí a podmínek integrovaného povolení, bez
dopadu na jejich věcný význam. Nedochází však k faktické změně v užívání, způsobu provozu, nebo rozsahu
zařízení, a proto se vliv zařízení na lidské zdraví, nebo životní prostředí v důsledku vydané změny
integrovaného povolení nezmění. Proto krajský úřad po posouzení předložených podkladů a z výše uvedených
důvodů dospěl k závěru, že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2
písm. i) zákona o integrované prevenci.
V návaznosti na výše uvedené zahájil krajský úřad dopisem čj. MSK 77789/2015 ze dne 18.6.2015, v souladu
s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci řízení ve věci 2. změny integrovaného povolení pro výše vedené
zařízení. Tímto dopisem krajský úřad současně požádal Povodí Odry, s.p., v souladu s § 8 odst. 2 správního
řádu, o vzájemnou spolupráci a o zaslání vyjádření k předloženému havarijnímu plánu a prodloužení platnosti
povolení k vypouštění odpadních vod, uvedeného v bodu 1.2. výrokové části integrovaného povolení.
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Vzhledem k tomu, že provozovatel zařízení je v daném případě odlišný od jeho vlastníků, stanovil krajský úřad
v rámci tohoto správního řízení okruh účastníků řízení takto: účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, ve vazbě na § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci
je společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. (viz výše). Účastníkem řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu
a podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, ve vazbě na § 19a odst. 4 zákona o integrované
prevenci je společnost TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČ 01482840.
Vyjádření Povodí Odry, s.p., zn. 08612/9233/54.5/2015 obdržel krajský úřad dne 3.7.2015 a připomínky
z tohoto vyjádření jsou řešeny dále v odůvodnění.
Dopisem čj. MSK 108184/2015 ze dne 27.8.2015 dal krajský úřad účastníkům řízení, v souladu s § 36 odst. 3
správního řádu možnost, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci změny integrovaného povolení
pro výše uvedené zařízení. Dané možnosti nebylo do dne vydání rozhodnutí ze strany účastníků řízení využito.
Výrokem (1) tohoto rozhodnutí bylo v rámci této změny integrovaného povolení v popisu zařízení pro účely
plnění evidenčních a ohlašovacích povinností v souladu s § 78 odst. 2 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přiřazeno identifikační číslo
CZT00057 technologické jednotce, které byl vydáním integrovaného povolení nahrazen souhlas k jejímu
provozování podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Jak je uvedeno ve výroku (2) tohoto rozhodnutí, v návaznosti na žádost provozovatele zařízení o prodloužení
platnosti povolení k vypouštění odpadních vod, byla jeho platnost prodloužena o 4 roky od stávajícího termínu,
a to v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů. S ohledem na skutečnost, že současné povolení je platné do 29.2.2016, byla
platnost tohoto povolení prodloužena o 4 roky od tohoto termínu. Stanovená množství a emisní limity
vypouštěných odpadních vod přitom zůstávají beze změny. S uvedeným prodloužením souhlasilo ve svém
vyjádření rovněž Povodí Odry, s.p., za podmínky, že veškeré splaškové odpadní vody jsou nadále odváděny na
městskou ČOV Kopřivnice. K tomu krajský úřad uvádí, že k odvodu splaškových vod na ČOV, která je součástí
tohoto integrovaného povolení nedochází a je tak zachován stav, požadovaný Povodím Odry, s.p.
Jak je uvedeno ve výroku (3) tohoto rozhodnutí, byly v rámci této změny integrovaného povolení schváleny
následující dokumenty:
-

Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, provoz vodního hospodářství Kopřivnice –
čistírna odpadních vod, kde byly pouze aktualizovány identifikační údaje vlastníka daného zařízení.

-

Provozní řád pro Deemulgační stanici s následnou neutralizací, kde mimo aktualizace identifikačních údajů
vlastníka zařízení došlo rovněž k upřesnění specifikace přijímaných odpadních vod dovážených k likvidaci na
deemulgační stanici cisternami od externích subjektů.

-

Plán opatření pro případ havarijního úniku látek závadných vodám – rovněž v tomto dokumentu byly
aktualizovány údaje o vlastníku zařízení, kontaktní údaje a v souladu s vyjádřením Povodí Odry, s.p. byly
upraveny údaje o správcovství vodních toků.

-

Základní zpráva, předložená a zpracovaná v souladu s § 4a zákona o integrované prevenci a v souladu
s přechodným ustanovením v bodu 4 čl. II zákona č. 69/2013 Sb. (novela zákona o integrované prevenci).
Základní zpráva je zpracována v náležitostech dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Integrované povolení bylo změněno v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních
částech zůstává integrované povolení beze změn. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno
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v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím
nejsou dotčena.
Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro
určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci, provedeného
a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení, neboť nedochází ke změně v technologii zařízení, nebo
způsobu jejího provozování.
Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně
integrovaného povolení je činěno z podmětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k ministerstvu životního prostředí podáním, učiněným u zdejšího
krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82
odst. 2 správního řádu. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).
„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník
Účastníci řízení:
 EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 – Vršovice
kontaktní adresa: Tovární 1553, 535 01 Přelouč [zaslány dokumenty, uvedené ve výroku (3)]
 TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
Na vědomí (po nabytí právní moci):
 Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana Mgr. Daniel Havlík, zde
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
 Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
 Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
[zaslán dokument, uvedený ve výroku (3) pod č. 77789/15/III]
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
[zaslán dokument, uvedený ve výroku (3) pod č. 77789/15/I]
 Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava
 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65,
100 10 Praha 10
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