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V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány osud vydané 

změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter 

a není závazný.  

                                                        

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení č.j. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne 

1.8.2005 (nabytí právní moci dne 24.8. 2005), ve znění pozdějších změn: 

 

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci 

1. MSK 158972/2007 17.10.2007 8.11.2007 

2. MSK 45611/2008 26.3.2008 16.4.2008 

3. MSK 55876/2009 7.5.2009 30.5.2009 

4. MSK 137538/2009 12.8.2009 29.8.2009 

5. MSK 40018/2010 12.3.2010 12.3.2010 

6. MSK 93947/2010 21.6.2010 8.7.2010 

7. MSK 161611/2010 12.10.2010 29.10.2010 

8. MSK 145638/2011 22.8.2011 7.9.2011 

9. MSK 31078/2012 2.3.2012 20.3.2012 

10. MSK 20579/2014 6.2.2014 26.2.2014 

11. MSK 123384/2014 6.10.2014 9.10.2014 

12. MSK 23502/2015 16.3.2015 18.3.2015 

13. MSK 45785/2015 14.4.2015 5.5.2015 

14. MSK 62976/2015 26.5.2015 27.5.2015 

15. MSK 125962/2015 21.10.2015 7.11.2015 

16. MSK 149529/2015 8.12.2015 10.12.2015 

17. MSK 168038/2017 18. 12. 2017 3. 1. 2018 

18. MSK 29184/2019 26. 2. 2019 1. 3. 2019 

19. MSK 145473/2019 3. 10. 2019 7. 10. 2019 

20. MSK 105486/2020 21. 8. 2020 10. 9. 2020 

21. MSK 127758/2020 12. 10. 2020 30. 10. 2020 

22. MSK 117024/2021 21. 9. 2021 9. 10. 2021 

23. MSK 3243/2022 7. 1. 2022 25. 1. 2022 

24. MSK 166379/2022 12. 12. 2022 29. 12. 2022 

 
 

Výroková část 
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako 

věcně a místně příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) 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, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: 

 

Právnické osobě: Liberty Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, 

IČ 45193258, se vydává 

 

integrované povolení 

podle § 13 odst. 3  zákona o integrované prevenci. 

Identifikační údaje zařízení : 
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Název:   Závod 14 – Válcovny  

Provozovatel: Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 45193258 

Kategorie: 2.3. a) Zařízení na zpracování železných kovů - Válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 tun 

surové oceli za hodinu 

Umístění:  Kraj:    Moravskoslezský   

Obec:   Ostrava  

Katastrální území:  Kunčice nad Ostravicí, Slezská Ostrava 

 

 

I. 

 

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností 
 

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci 

2.3. a) Válcovny za tepla: 

• Hrubostřední trať - HCC (hard cross country), projektovaná kapacita 350 000 t/rok 

Hrubostřední trať je tvořena narážecími pecemi č. 3 a 4 (zdroje č.: 422, 423). Pece jsou vytápěny 

směsným plynem. 

• Kontidrátová trať - KD, projektovaná kapacita 800 000 t/rok 

Kontidrátová trať je tvořena narážecí pecí (zdroj č. 430). Pec je vytápěna směsným plynem. 

• Středojemná trať - SJV, projektovaná kapacita 782 000 t/rok 

Středojemná trať je tvořena krokovými ohřívacími pecemi č. I a II (zdroj č. 440, 441). Pece jsou 

vytápěny směsným plynem. 

Uvedené válcovací tratě zpracovávají tvářením za tepla plynule odlité předlitky čtvercového formátu 

vyrobené na zařízení plynulého odlévání Závodu 13 – Ocelárna. HCC trať vyrábí hrubou a střední profilovou 

ocel, KD trať vyrábí ocelový drát a tyče pro výztuž do betonu menších průměrů a SJV trať vyrábí jemnou a 

střední profilovou ocel základních tvarů i speciální profily. 

 

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

Nejsou. 

 

c) Přímo spojené činnosti 

• Linka Toroz -na této lince se rovnáním, zkrucováním a dělením na požadované délky zpracovávají svitky 

betonářské oceli a drátu vyrobené na KD trati.  

• Linka Promelco - na dvou těchto linkách se svitky drátu vyrobené na KD trati zpracovávají tvářením 

za studena na žebírkovou betonářskou ocel určenou k výrobě výztuže do betonu. 

• Monitoring a měření - představuje veškeré činnosti související s monitorováním výstupů do životního 

prostředí, způsob plánování a zjišťování koncentrací znečišťujících látek v jednotlivých složkách životního 

prostředí. 

• Odpadové hospodářství - představuje shromažďování a třídění podle jednotlivých druhů a kategorií, 

předání odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem o odpadech. 
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• Rovnačky - slouží k rovnání válcovaného materiálu za tepla, na každé straně válcovací tratě jsou dvě 

rovnačky - vždy jedna v provozu a druhá je přestavována na následující rovnaný profil; každá dvojice je 

vybavena odprášením a filtrační jednotkou s výduchem do vnějšího ovzduší (nevyjmenovaný stacionární 

zdroj). 

• Soustružna válců - je obslužným provozem pro válcovací tratě a její hlavní náplní je opracování válců 

pro tváření kovů a výroba válcovací armatury. 

Elektrometalizační zařízení Margarido M45 

Slouží k metalizaci drátem FeZn - povrchová úprava válců určených pro další použití ve válcovacích 

tratích. Zařízení je vybaveno filtračním zařízením Nederman FILTERMAX DX 3000 pro záchyt emisí TZL. 

 

II. 

 
Krajský úřad stanovuje 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 a související 

monitoring 

1.1 Ovzduší 

1.1.1 Ohřívací pece 

Stacionární zdroj 
Znečišťující 

látka 
Emisní limit 

(mg/m3) 

Vztažné 

podmínky 
Četnost 
měření 

Narážecí pec kontidrátové trati 
(č. zdroje 430) 

Narážecí pece č. 3 a 4 hrubostřední 

trati (č. zdrojů 422, 423) 

Krokové ohřívací pece č. I a II 
středojemné válcovny (č. zdrojů 440, 

441) 

NOx 400 
 
 

A 1 x za 

kalendářní rok 
SO2 400 

CO 800 

Poznámky k tabulce: 

Stacionární zdroje č. 430, 422, 423, 440 jsou vyjmenované stacionární zdroje pod kódem 4.4. dle přílohy č. 2 zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek. 

NOx - Oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý 

SO2 - Oxid siřičitý 

CO - Oxid uhelnatý 

 
1.1.2 Povrchová úprava 

Stacionární zdroj 
Znečišťující 

látka 

Emisní limit 

(mg/m3) 

Vztažné 

podmínky 

Četnost měření 

752 Metalizační zařízení 

Margarido M45  
TZL 10 C 

1 x za 3 

kalendářní roky  
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Vztažné podmínky C - pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za 

obvyklých provozních podmínek. 

TZL - Tuhé znečišťující látky 

 

1.1.3 Zařazení stacionárních zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů: 

Stacionární zdroje Kód 

422, 423 - Narážecí pece č. 3 a 4 hrubostřední trati 

430 - Narážecí pec kontidrátové trati 

440, 441 - Krokové ohřívací pece č. I a II 

středojemné válcovny  

4.4. 

Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích 

pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové 

projektované kapacitě více než 10 t zpracované oceli 

za hodinu 

 

 
752 Metalizační zařízení Margarido M45 

 

4.12. 

Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových 

předmětů s celkovou projektovanou kapacitou 

objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), 

procesy bez použití lázní 

 

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 bude předložen krajskému 

úřadu plán postupu jeho ukončení. 

2.2. V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie bude plán opatření předložen 

krajskému úřadu do 30 dnů po havárii. 

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

3.1 Podmínky povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, které vznikají činností 

provozovatele zařízení v místě provozu zařízení: 

a) Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní 

odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů 

(Katalog odpadů): 

15 01 02 Plastové obaly (O) 

17 02 03 Plasty (O) 

20 01 39 Plasty (O) 

b) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 20 01 39 Plasty. 
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c) Při nakládání s využitelnými odpady, vznikajícími provozovateli bude respektována hierarchie 

odpadového hospodářství. Odpady budou přednostně předávány k recyklaci nebo jinému 

materiálovému využití. Směs odpadů bude předávána oprávněným osobám: 

- FCC Česká republika, s.r.o., do zařízení CZT00653 a CZA00255 

- OZO Ostrava s.r.o. do zařízení CZT01081 

d) Místo určené pro soustřeďování směsi odpadů, bude označeno kódem druhu odpadu, pod kterým 

bude směs neodděleně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci k odpadu, bude 

specifikováno složení směsi. 

e) Veškeré změny související s povolením budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 15 

dnů ode dne jejich provedení. 

f) Povolení se vydává do 31. 11. 2027.  

 

3.2 Podmínky povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, které vznikají činností 

provozovatele zařízení v místě provozu zařízení: 

a) Povolení k upuštění o odděleného soustřeďování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní 

odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů 

(Katalog odpadů): 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (O) 

20 01 01 Papír a lepenka (O) 

b) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly. 

c) Při nakládání s využitelnými odpady, vznikajícími provozovateli bude respektována hierarchie 

odpadového hospodářství. Odpady budou přednostně předávány k recyklaci nebo jinému 

materiálovému využití. Směs odpadů bude předávána oprávněným osobám: 

- FCC Česká republika, s.r.o., do zařízení CZT00140 

- OZO Ostrava s.r.o. do zařízení CZT01081 

d) Místo určené pro soustřeďování směsi odpadů, bude označeno kódem druhu odpadu, pod kterým 

bude směs neodděleně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci k odpadu, bude 

specifikováno složení směsi. 

e) Veškeré změny související s povolením budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 

15 dnů ode dne jejich provedení.  

f) Povolení se vydává do 31. 11. 2027. 

3.3 Podmínky povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, které vznikají činností 

provozovatele zařízení v místě provozu zařízení: 

a) Povolení k upuštění o odděleného soustřeďování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní 

odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů 

(Katalog odpadů): 

15 01 03 Dřevěné obaly (O) 

17 02 01 Dřevo (O) 

b) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 15 01 03 Dřevěné obaly. 
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c) Při nakládání s využitelnými odpady, vznikajícími provozovateli bude respektována hierarchie 

odpadového hospodářství. Odpady budou přednostně předávány k recyklaci nebo jinému 

materiálovému využití. Směs odpadů bude předávána oprávněným osobám: 

- FCC Česká republika, s.r.o., do zařízení CZT00172 

- OZO Ostrava s.r.o. do zařízení CZT00727 

d) Místo určené pro soustřeďování směsi odpadů, bude označeno kódem druhu odpadu, pod kterým 

bude směs neodděleně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci k odpadu, bude 

specifikováno složení směsi. 

e) Veškeré změny související s povolením budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 15 

dnů ode dne jejich provedení.  

f) Povolení se vydává do 31. 11. 2027. 

 

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 Provozovatel zařízení do 31. 12. 2021 aktualizuje stávající „Plán opatření pro případy havárie, Závod 

14 – Válcovny“ č. 29184/2019, a to v návaznosti na provedené organizační změny v provozu zařízení 

účinné od 1. 9. 2021. 

 

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 budou řešena v souladu s provozními řády a havarijním plánem.  

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 bude postupováno 

v souladu se schválenými  provozními řády a havarijním plánem. 

 

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace 

metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování 
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O monitorování budou vedeny záznamy v knize hlášení, které budou obsahovat datum a čas odběru vzorků 

a jméno pověřené, popřípadě autorizované osoby zajišťující odběr. 

 

9.1 Ovzduší 

Monitoring k ověření emisních limitů týkající se ovzduší a vyplývající z příslušných právních předpisů je 

stanoven v části II. kapitole 1. bodu 1.1 výrokové části toho 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 povinnosti předkládat 

úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením 

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení za uplynulý kalendářní rok bude 

za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy nejpozději do 30.4. následujícího kalendářního 

roku. Součástí zprávy budou protokoly z autorizovaného jednorázového měření emisí, a to těch emisních 

zdrojů, u kterých byla autorizovaná měření emisí v uplynulém kalendářním roce provedena. 

 

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 

Nejsou stanoveny. 

 

 

III. 

A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: 

1. ukládá plnění: 

a) „Provozní řád pro provoz narážecích pecí č. 3 a 4 na hrubostřední trati (HCC) na závodě 14 – 

Válcovny“, přiděleno č. 127758/2020/I,  

b) „Provozní řád pro provoz narážecí pece kontidrátové trati (KD) na závodě 14 – Válcovny“, přiděleno 

č. 127758/2020/II, 

c) „Provozní řád pro provoz krokových ohřívací pecí č. 1 a 2 na Středojemné válcovně (SJV) na závodě 

14 – Válcovny“, přiděleno č. 127785/2020/III, 

 

2.  schvaluje: 
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a) „Plán opatření pro případy havárie, Závod 14 – Válcovny“, přiděleno č. 3243/2022. 

b) „Základní zpráva“, přiděleno č.  123384/2014 kterou vypracovala společnost TALPA – RPF, s.r.o. 

s datem 24. 3. 2014. 

 

3. Vydává: 

 

a) Závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů – Rovnačka (2 x), 

nevyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

B. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření 

a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů, a to:  

1) schválení plánu opatření pro případy havárie (havarijní plán) dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

2) závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů, k provedení stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu; 

3) 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; 

4) závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k umístění, 

provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu; 

5) povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů podle dle § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech; 

 

C. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná 

rozhodnutí nebo jejich části: 

1) Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č. 

j. ŽPZ/3090/04/Ho ze dne 24.3.2004, ve věci povolení vydání provozního řádu zpracovaného podle § 17 

odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší; 

2) Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č. 

j. ŽPZ/3131/04/Ho ze dne 24.3.2004, ve věci povolení vydání provozního řádu zpracovaného podle § 17 

odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší; 

3) Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č. 

j. ŽPZ/3132/04/Ho ze dne 24.3.2004, ve věci povolení vydání provozního řádu zpracovaného podle § 17 

odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší; 

4) Část rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

pod č. j. ŽPZ/5300/03/KF ze dne 21.7.2003 ve věci vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady 

podle  § 16 odst. 3 zákona o odpadech, pokud se týká nakládání s nebezpečnými odpady v zařízení 

„Závod 14 - Válcovny“. 

5) Část rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. HOK/OV-

11642/213.2/09 ze dne 4.2.2010, kterým bylo vydáno časově omezené povolení překročení 

hygienického limitu hluku podle § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
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změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, vztahující se k zařízení 

„Závod 14 – Válcovny“. 

 

 

 


