Marius Pedersen a.s. – Soustřeďovací místo odpadů Hlučín
Integrované povolení čj. MSK 52240/2015 ze dne 21.4.2015, 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 52240/2015 ze dne 21. 4. 2015
(nabytí právní moci dne 15. 5. 2015), ve znění pozdějších změn:
změna č.
1.

čj.
MSK 26914/2019

ze dne
28. 2. 2019

nabytí právní moci
19. 3. 2019

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 takto:
Právnické osobě Marius Pedersen a. s. se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové,
IČ 42194920 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, dále „provozovatel zařízení“),
se vydává
integrované povolení
podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

Identifikační údaje zařízení:
Název:

Soustřeďovací místo odpadů Hlučín

Provozovatel:

Marius Pedersen a. s. se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové,
IČ 42194920

Kategorie činností:
Umístění:

-

Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Parcelní čísla:
Zeměpisné souřadnice:

Moravskoslezský
Hlučín
Hlučín
2955/1, 2955/2, 2950/3, 2955/3, 2955/4, 2955/5, 770/3, 781/3
X 1094211.92; Y 475877.84
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I.
Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:
a)

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

1. Soustřeďovací místo odpadů Hlučín, CZT 00570
Pro provoz zařízení Soustřeďovací místo odpadů Hlučín budou využívány tyto prostory a plochy:
Administrativní budova - administrativní budova je dvoupodlažní s obvodovým pláštěm
z cihelného zdiva. Střecha administrativní budovy je z dřevěných vazníků obloukového tvaru. Administrativní
budova slouží jako technické, administrativní a sociální zázemí provozovatele zařízení (kancelářské prostory,
šatny, sociální zařízení, kotelna).
Provozní budova - jednopodlažní nepodsklepená hala s přístavbou jednopodlažních skladů. Budova je
rozdělena do několika samostatných prostor a místností určených pro nakládání s jednotlivými skupinami
odpadů.


Překládací stanice – místnosti 101, 118, 119 – slouží pro příjem, soustřeďování, překládání
a dotřiďování odpadů všech kategorií, mimo kapalných odpadů s vysokou hořlavostí
(H3-A, H3-B). Podlaha místností je vyspádována do bezodtoké záchytné jímky o objemu 2 m 3.
Na volné ploše překládací stanice je překládán a dotřiďován odpad dovezený v maloobjemových
obalech do shromažďovacích prostředků, které budou po jejich naplnění odváženy k využití nebo
odstranění oprávněným osobám.



Překládací stanice – místnost 116 a 117 – slouží zejména pro společné soustřeďování kapalných
odpadů s vysokou hořlavostí (H3-A, H3-B). Maximální skladovací kapacita je stanovena na 30 m 3 (30
t). Místnosti jsou vyspádovány do bezodtoké jímky a odvětrání je zajištěno. Odpady jsou
soustřeďovány v kanystrech, sudech a IBC kontejnerech.

Plechová hala – objekt s ocelovou nosnou konstrukcí s opláštěním z vlnitého plechu. Vjezd do haly je
zajištěn svinovacími vraty.


Část A – místnost sloužící zejména pro společné soustřeďování kapalných odpadů s vysokou
hořlavostí (H3-A, H3-B). Maximální skladovací kapacita je stanovena na 30 m 3 (30 t). Místnost je
vyspádována do bezodtoké jímky a odvětrání je zajištěno.



Část B – část haly sloužící pro příjem, soustřeďování, překládání a dotřiďování odpadů všech
kategorií. Je určena ke skladování tuhých a kapalných odpadů kategorie N a O/N s kapacitou 170 t.
Podlaha je vyspádována do bezodtoké jímky.



Část C – část haly sloužící pro příjem, soustřeďování, překládání a dotřiďování odpadů kategorie O
s kapacitou 140 t.



Část D – část haly určená ke skladování nových a použitých nádob na odpady, barevných kovů a
některých druhů odpadů kategorie O.



Část E – část haly určená ke skladování náhradních dílů. Nejsou zde skladovány odpady.

Zpevněné manipulační plochy - jedná se plochy s asfaltobetonovým povrchem na parc. č. 2955/1
a 2950/3, které jsou určeny:


pro nakládání s odpady (manipulace a soustřeďování)
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sklad kontejnerové techniky (prázdné kontejnery a nádoby pro svoz, sběr a výkup odpadů)



manipulace vykládka a nakládka



pro soustřeďování odpadů kategorie „O“, „O/N”, „N” – v uzavřených nepropustných kontejnerech,
které splňují podmínky §5 vyhlášky 383/2001 Sb.



pro soustřeďování odpadu 16 01 03 Pneumatiky, kategorie „O“ a to ve formě volně uložených
pneumatik viz příloha č. 2. Plocha pro uložení pneumatik splňuje požárně bezpečnostní parametry a
podmínky pro bezpečnou manipulaci s pneumatikami.

Roční projektovaná kapacita: 18 400 t odpadů.
Maximální okamžitá kapacita: 700 t odpadů.
2. Soustřeďovací místo odpadů Hlučín – elektroodpady, elektrozařízení, CZT 01328
Pro provoz zařízení Soustřeďovací místo odpadů Hlučín – elektroodpady, elektrozařízení budou využívány
tyto prostory a plochy:
-

administrativní budova - společná pro obě zařízení,

-

provozní budova – místnosti 101, 118, 119,

-

zpevněná plocha na parc. č. 2955/1 a plocha parc. č. 2950/3, vymezené části,

-

plechová hala - na parc. č. 2955/3 - části B a C.

Roční projektovaná kapacita pro sběr elektroodpadů: 200 t.
Maximální okamžitá kapacita pro sběr elektroodpadů: 30 t.
Roční projektovaná kapacita pro sběr elektrozařízení: 400 t.
Maximální okamžitá kapacita pro sběr elektrozařízení: 200 t.

b)

Přímo spojené činnosti – související technické jednotky

Příjem, evidence a soustřeďování odpadů – bude prováděno v souladu se schváleným provozním
řádem.
Úprava odpadů – jedná se o předběžné dotřídění odpadů obsahujících nežádoucí příměsi.
3. Soustřeďovací místo odpadů Hlučín – Stáčiště, CZT 01678
Pro provoz zařízení Soustřeďovací místo odpadů Hlučín – Stáčiště budou využívány tyto prostory a plochy:
-

administrativní budova – společná pro všechna zařízení,

-

provozní budova – místnosti 116 a 117,

-

plechová hala – na parc. č. 2955/3 - část A,

-

zásobník na odpadní oleje – dvouplášťová nádrž (typ NND 16 B) umístěna na pozemku parc. č.
2955/1 vedle mycí plochy. Slouží pro sběr odpadních olejů. Objem nádrže činí 16 000 l,

-

mycí plocha – umístěna na pozemku na parc. č. 2955/1. Plocha je využívána i pro stáčení kapalných
odpadů mezi zásobníkem, malými nádobami a autocisternami.

Roční projektovaná a roční zpracovatelská kapacita: 1 000 t.
Maximální okamžitá kapacita: 57 t.
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Celková roční projektovaná kapacita všech tří zařízení: 20 000 t/rok.
c)

Další související činnosti

Nakládání s odpadní vodou


Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení – jsou svedeny do veřejné kanalizace bez předčištění.



Srážkové vody ze zpevněných ploch – jsou svedeny přes odlučovač ropných látek (AS-TOP 85 VF) do
jednotné kanalizace a následně ČOV Hlučín.



Odpadní vody z mycí plochy jsou svedeny do bezodtoké jímky a průběžně vyváženy na ČOV Hlučín.

Skladování a čerpání nafty – nafta sloužící jako palivo je skladována ve dvouplášťové nadzemní válcové
nádrži o objemu 20 m3.
Odlučovač ropných látek – srážkové vody ze zpevněných a manipulačních ploch jsou svedeny přes
odlučovač ropných látek (AS-TOP 85 VF) do jednotné kanalizační sítě.
Mycí plocha – slouží k mytí automobilové techniky, znečištěných kontejnerů, nádob a ostatních obalů. Je
využíván mycí agregát WAP. Mycí plocha je vyspádována do záchytné bezodtoké jímky
o objemu 93 m3. Obsah jímky je průběžně vyčerpáván a vyvážen na ČOV.
Zpevněné manipulační plochy – plochy s asfaltobetonovým povrchem, v částech, které slouží jako:


parkování mobilní dopravní techniky provozovatele zařízení (automobily a příslušenství),



parkoviště pro parkování osobních firemních vozidel a soukromých vozidel zaměstnanců.

II.
Krajský úřad stanovuje společnosti Marius Pedersen 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 dle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring
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 ukončením provozu zařízení předloží provozovatel zařízení krajskému úřadu plán
postupu ukončení provozu.
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3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a
opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají
3.1 Uděluje se souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním
řádem podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon odpadech“) pro zařízení „Soustřeďovací místo odpadů
Hlučín“ a „Soustřeďovací místo odpadů Hlučín – sběr elektroodpadů“.
Souhlas k provozování zařízení se uděluje za těchto podmínek:
3.1.1

Platnost provozních řádů se stanovuje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
do 31. 3. 2024. Nejpozději 2 měsíce před ukončením platnosti provozovatel zařízení krajskému
úřadu předloží aktualizované provozní řády ke schválení.

3.1.2

Provoz všech zařízení vést v souladu se schváleným provozním řádem. Příslušní pracovníci
budou s provozním řádem prokazatelně seznámeni, pravidelně proškolováni a provozní řád
bude součástí výbavy zařízení. Do zařízení je možné přijímat pouze schválené druhy odpadů.

3.1.3

Při nakládání s odpady činit taková opatření, aby v nejvyšší možné míře předcházela negativním
účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní účinky omezila (dbát na
dodržování povinností obsluhy, např. používání ochranných pomůcek).

3.1.4

Zařízení provozovat tak, aby odpady, se kterými je v zařízení nakládáno, byly zabezpečeny před
nežádoucím únikem, znehodnocením (např. vlivem počasí) a odcizením.

3.1.5

Zajistit, aby sudy s kapalnými odpady nebyly vrstveny.

3.1.6

Pro odpady kat. čísel 02 01 02, 02 01 06, 02 02 01, 02 02 02,002 02 03, 02 02 04,
02 05 01, 04 04 01, 19 08 09, 20 01 08 a 20 01 25 se dále stanovují tyto podmínky:
- přeprava bude probíhat v krytých přepravních prostředcích, v krytých kontejnerech či
v autocisternách, které budou dokonale těsné,
- zařízení bude manipulovat s vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s požadavky
Nařízení č. 1069/2009. Zařízení nesmí vykonávat jiné činnosti než soustřeďování – sběr,
tříděním, dočasné uskladnění a předání materiálů kategorie 3 do schválených zařízení na
výrobu bioplynu nebo kompostování, do schválených zpracovatelských zařízení, případně
k zneškodnění ve schválené spalovně,
- součástí každé zásilky vedlejších živočišných produktů vypravené ze zařízení pro
skladování do schváleného zařízení ke zpracování či zneškodnění musí být řádně
vyplněný obchodní doklad (dle přílohy VIII Kapitoly III Nařízení Komise EU č. 142/2011,
kterým se provádí Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009).

3.2 Pro zařízení „Soustřeďovací místo odpadů Hlučín“, CZT 00570 se uděluje souhlas podle § 18 odst. 2
zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
k upuštění od třídění a odděleného soustřeďování odpadů. Souhlas se vztahuje na níže uvedené skupiny
odpadů zařazených podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, pod katalogová čísla:
Směs 1
Nevyužitelné odpady kategorie „O“
10 05 04

Jiný úlet a prach
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11
11
11
11
11
12
12
12
12
15
16
17
19

01
02
02
05
05
01
01
01
01
01
01
08
01

10
03
06
01
02
02
04
13
15
04
12
02
02

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09
Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
Odpady hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05
Tvrdý zinek
Zinkový popel
Úlety železných kovů
Úlety neželezných kovů
Odpady ze svařování
Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
Kovové Obaly
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
Stavební materiály na bázi sádry neuvedení pod číslem 17 08 01
Železné materiály z pevných zbytků po spalování

Oprávněná osoba: SOMA Markvartovice a.s., skládka S – OO1
Směs 2
Nebezpečné odpady
08 01 11
08 01 17
08
08
08
20

03
03
04
01

12
17
09
27

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpady z odstraňování barev obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
(jen na SUEZ Využití zdrojů a.s.)
Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
Odpadní tiskařský tonem obsahující nebezpečné látky
Odpadní lepidla a těsnicí tmely obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebez. látky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Oprávněné osoby: EKO-Chlebičov a.s. - skládka S-NO a SUEZ Využití zdrojů a.s. - spalovna průmyslových
odpadů
Směs 3
Nebezpečné odpady
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
02
03
04
05
06
07
09
10
11

15 02 02

Papírové a lepenkové obaly O/N
Plastové obaly O/N
Dřevěné obaly O/N
Kovové obaly O/N
Kompozitní obaly O/N
Směsné obaly O/N
Skleněné obaly O/N
Textilní obaly O/N
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných
tlakových nádob N
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N

Oprávněné osoby: EKO-Chlebičov a.s. - skládka S-NO a SUEZ Využití zdrojů a.s. - spalovna průmyslových
odpadů
Směs 4
Nebezpečné odpady
07 02 99
16 01 21
16 01 99

Odpady jinak blíže neurčené O/N - (hadice znečištěné, pryž znečištěná) – (jen na EKO
Chlebičov)
Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13, 16 01 14 N
Odpady jinak blíže neurčené O/N - (hadice znečištěné, pryž znečištěná)
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Oprávněné osoby: EKO-Chlebičov a.s. - skládka S-NO a SUEZ Využití zdrojů a.s. - spalovna průmyslových
odpadů
Směs 5
Nebezpečné odpady
17
17
17
17

01
01
01
01

01
02
03
06

17
17
17
17
17
17
17
17

02
02
02
02
03
05
06
08

01
02
03
04
01
03
03
01

Beton O/N
Cihly O/N
Tašky a keramické výrobky O/N
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Dřevo O/N
Sklo O/N
Plasty O/N
Sklo plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
Asfaltové směsi obsahující dehet
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

Oprávněná osoba: EKO-Chlebičov a.s. – skládka S-NO
Směs 6
Nebezpečné odpady
18 01 01
18 01 03
18 02 01
18 02 02

Ostré předměty (kromě čísla
Odpady, na jejichž sběr a
prevenci infekce
Ostré předměty (kromě čísla
Odpady, na jejichž sběr a
prevenci infekce

18 01 03) O/N
odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
18 02 02) O/N
odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na

Oprávněná osoba: SUEZ Využití zdrojů a.s. - spalovna průmyslových odpadů
Směs 7
Nebezpečné odpady
18
18
18
18
20
20

01
01
02
02
01
01

08
09
07
08
31
32

Nepoužitelná cytostatika
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
Nepoužitelná cytostatika
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07
nepoužitá cytostatika
jiná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

Oprávněná osoba: SUEZ Využití zdrojů a.s. - spalovna průmyslových odpadů
Směs 8
Nevyužitelné odpady kategorie „O“
15
15
15
15
15
15
15
15

01
01
01
01
01
01
01
01

01
02
03
04
05
06
07
09

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
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15 02 03
19 12 12

Absorpční činidla, filtrační materiály čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem
15 02 02
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem
19 12 11

Oprávněná osoba: SOMA Markvartovice a.s., skládka S – OO3
Směs 9
Nebezpečné odpady
11 01 11
11 01 13
16 10 01

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
Odpadní vody obsahující nebezpečné látky

Oprávněná osoba: TOMA odpady, s.r.o.
Směs 10
Nebezpečné odpady
12 01 09
13 01 05
13 08 02

Odpadní emulze a roztoky neobsahující halogeny
Nechlorované emulze
Jiné emulze

Oprávněná osoba: TOMA odpady, s.r.o.
Směs 11
Nebezpečné odpady
12 03 01
12 03 02
13 05 07

Prací vody
Odpady z odmašťování vodní parou
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

Oprávněná osoba: TOMA odpady, s.r.o.
Směs 12
Nevyužitelné odpady kategorie „O“
02 03 04
02 05 01
02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

Oprávněné osoby: SOMA Markvartovice a.s., ELIO Slezsko a.s. nebo EKO – Chlebičov a.s. na jejich částech
S-OO3
Směs 13
Využitelné odpady k dotřídění dle materiálových složek
15 01 02
15 01 05
20 01 39

Plastové obaly
Kompozitní obaly
Plasty

(Zařízení k soustřeďování a úpravě odpadů Chlebičov)
Směs 14
Využitelné odpady k dotřídění dle materiálových složek
15 01 01
15 01 05
20 01 01

Papírové a lepenkové obaly
Kompozitní obaly
Papír a lepenka
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(Zařízení k soustřeďování a úpravě odpadů Chlebičov)
Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného soustřeďování odpadů se uděluje za těchto podmínek:
3.2.1

Souhlas se uděluje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31. 3. 2024.

3.2.2

Souhlas je udělen pro případy potřeb urychlení přepravy a předání odpadů k využití nebo odstranění
v uvedených zařízeních, kdy by byl z hlediska provozu zařízení problematický a neúčelný odvoz
malých dávek dle jednotlivých druhů odpadů (odvoz odpadů na třídící linky nebo odvoz zbytkových
množství odpadů při úklidech nebo odpadů, které se vyskytují sporadicky a naplnění přepravního
prostředku by trvalo nepřiměřeně dlouhou dobu - problematické vytvoření přepravních dávek dle
jednotlivých druhů odpadů) nebo jsou důvodem hygienické předpisy (zdravotnické odpady,
biologicky rozložitelné odpady), dále pro případy, kdy budou odpady ve směsi přijaty od původců a
jejich roztřídění nebude možné.

3.2.3

Jednotlivé směsi budou obsahovat vždy pouze odpady, jejichž využití nebo odstranění je v souladu
s platnými provozními řády zařízení, specifikovanými u jednotlivých směsí.

3.2.4

Při předání směsí odpadů oprávněným osobám budou předávány i základní popisy všech odpadů,
které tuto směs tvoří.

3.2.5

Evidence odpadů tvořících směs bude podle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vedena za každý druh odpadu
samostatně.

3.3 Pro zařízení „Soustřeďovací místo odpadů Hlučín – Stáčiště“, CZT 01678 se uděluje souhlas k míšení
nebezpečných odpadů podle § 12 odst. 6 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se vztahuje na níže uvedené skupiny odpadů
zařazených podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, pod katalogová čísla:
Katalogové číslo odpadu
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
19
20

01
01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03
03
05
02
01

07
10
11
12
13
05
06
07
08
07
08
09
10
06
07
26

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Název odpadu
Odpadní řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
Nechlorované hydraulické minerální oleje
Syntetické hydraulické oleje
Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
Jiné hydraulické oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
Syntetické izolační a teplonosné oleje
Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
Jiné izolační a teplonosné oleje
Oleje z odlučovačů oleje
Oleje ze separace
Oleje a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

Oprávněné osoby, které budou odebírat olej po úpravě, zařazený pod kat. č. 19 02 07, jsou: ROVINA ENERGY
a.s. – zpracovatel průmyslových odpadů a AVASTA OIL s.r.o.
Souhlas k míšení nebezpečných odpadů se uděluje za těchto podmínek:
3.3.1

Souhlas se uděluje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31. 3. 2024.
9/12

Marius Pedersen a.s. – Soustřeďovací místo odpadů Hlučín
Integrované povolení čj. MSK 52240/2015 ze dne 21.4.2015, ve znění pozdějších změn

3.3.2

Míšení nebezpečných odpadů navzájem bude prováděno pouze v rozsahu stanoveném ve
schváleném provozním řádu zařízení „Soustřeďovací místo odpadů Hlučín – Stáčiště“.

3.3.3

Oprávněná osoba přebírající odpad kat. č. 19 02 07 * Olej a koncentráty ze separace vždy dostane,
jako součást písemné informace k tomuto odpadu, doklad, který musí obsahovat výčet odpadních
olejů, jejichž zpracováním odpad vznikl.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména
ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod
4.1 Ovzduší
Zabezpečit, aby při manipulaci a veškerém nakládání s odpady nedošlo k nadměrnému obtěžování
okolí pachovými látkami, prašností a úlety odpadů po a mimo areál. Zapáchající
a prašné odpady, těkavé organické látky a použité sanační prostředky ukládat pouze do uzavřených
nádob.
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.
1. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie
Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení
a tato opatření zaznamenávat do provozního deníku zařízení.
6. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
6.1 Odpovědné pracovníky prokazatelně seznámit s havarijním plánem a s opatřeními pro předcházení
haváriím a s případnými změnami těchto dokumentů a pravidelně (min. 1x za 2 roky) všechny
pracovníky proškolovat v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a v oblasti správného nakládání s odpady
a vést o školení záznamy.
6.2 Veškerá technologická zařízení podrobovat pravidelným kontrolám v souladu s doporučením výrobců. O
prováděných kontrolách provádět zápis do provozního deníku příslušného zařízení.
6.3 Dodržovat provozní řády a ostatní vnitropodnikové předpisy.
7. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného
provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví
člověka
7.1 V případě havarijní situace bude postupováno podle schváleného provozního řádu a havarijního plánu.
7.2 Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy

uchovávat po dobu minimálně 5 let.
8. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace
metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování
Není stanoven.
9. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího
hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku
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Opatření nejsou stanovena.
10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení
Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní
rok zasílána krajskému úřadu vždy k 30. 4. následujícího roku. (První zaslání krajskému úřadu bude
v roce 2016).
11. Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy
a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod
Při ukončení provozu zařízení:
11.1

Zeminy – provést vzorkování zemin připovrchové vrstvy charakteru navážek až zemin po hladinu
podzemních vod nejen v okolí provozních hal a v prostoru volného prostranství, ale současně v
podzákladí budov – pod podlahami hal a jímek.

11.2

Podzemní vody – provést vzorkování podzemních vod v monitorovacím vrtu v areálu zařízení,
případně provést nové monitorovací vrty ve vytipovaných oblastech.

12. Podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů
Nejsou stanoveny.

III.
A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:
1) uděluje souhlas s provozním řádem:
a) „Provozní řád Soustřeďovací místo odpadů Hlučín“, přiděleno č. 26914/2019/I
b) „Provozní řád Soustřeďovací místo odpadů Hlučín – elektroodpady, elektrozařízení“, přiděleno
č. 26914/2019/II
c) „Provozní řád Soustřeďovací místo odpadů Hlučín – Stáčiště“, přiděleno č. 26914/2019/III

2) schvaluje:
a) „Plán opatření pro
č. 26914/2019/IV

případy

havárie

–

Soustřeďovací

místo

odpadů

Hlučín“,

přiděleno

B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná
rozhodnutí:
1) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK
49805/2012 ze dne 3. 5. 2012, ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a
využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 zákona o odpadech
2) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK
49809/2012 ze dne 3. 5. 2012, ve věci udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného
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soustřeďování odpadů podle § 18 odst. 2 zákona o odpadech včetně změny tohoto rozhodnutí,
vydané pod čj. MSK 148348/2012 ze dne 26. 11. 2012,
3) Městského úřadu Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb, čj. HLUC40239/2011/OŽPaKS/CH ze dne 23. 9. 2011 ve věci schválení plánu opatření pro případ havárie
podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“).
C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena následující rozhodnutí, stanoviska, vyjádření
a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů:
1) Souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle
§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
2) Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného soustřeďování odpadů podle § 18 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
3) Schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Souhlas k míšení nebezpečných odpadů podle § 12 odst. 6 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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