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Nepodstatná změna č. 11 integrovaného povolení pro zařízení „Linka na čištění
zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“ společnosti
PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48
R O Z H O D N U TÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle ustanovení § 28 písm. e) a §
33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon o integrované prevenci“),
vydává
v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, rozhodnutí, jímž se mění
integrované povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a
sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“ společnosti PATOK a.s., se sídlem U Porcelánky
2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48, které bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje,
odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 1652/05/ZPZ/IP-60/Sk z 5. 6. 2006, se
změnami č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk z 23. 11. 2006, č.j.: 2653/ŽPZ/08/IP-60/Z2/Rc z 25.
5. 2009, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z3/Tom z 11. 1. 2010, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z4/Tom z 13. 6.
2011, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z5/Tom z 18. 6. 2012, č.j.: 483/ZPZ/2013/IP-60/Z6/Sk z 13. 5.
2013, č.j.: 1242/ZPZ/2014/IP-60/Z7/Sk z 15. 5. 2014, č.j.: 27/ZPZ/2016/IP-60/Z8/Sk z 23. 2.
2016, č.j.: 2674/ZPZ/2016/IP-60/Z9/Sk z 28. 3. 2017 a č.j.: 2311/ZPZ/2017/IP-60/Z10/Sk ze
17. 7. 2017, takto:
1)

V kapitole 1. Ochrana ovzduší a související monitoring se stanoví nová podmínka 1.2.,
která včetně souvisejících podmínek zní takto:

1.2. Další podmínky ochrany ovzduší
1.2.1. V případě, že dojde v zařízení k požáru trvajícímu déle než 5 hodin, zajistí
provozovatel bezodkladně měření kvality ovzduší v následujícím rozsahu: polétavý
prach vyjádřený jako frakce TSP a frakce PM10, benzo(a)pyren, VOC, ∑ PAHs, a to
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na hranici areálu ve směru převládajícího větru (případně dle viditelné kouřové
vlečky) na hranici obytné zástavby. Případné další měření bude zajištěno po
projednání s místní samosprávou, ČIŽP, OI ÚL nebo krajským úřadem.
1.2.2. Měření provede autorizovaná osoba podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně
ovzduší, nebo akreditovaná osoba, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci
akreditující osobou pověřenou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
1.2.3. Z výsledků měření bude měřicí skupinou vyhotovena závěrečná zpráva s popisem
lokalit odběru, mikroklimatickými podmínkami v době měření (rychlost a směr větru,
prům. teplota atd.), popisem způsobu a doby odběru, odběrového zařízení a metody
vyhodnocení. Výsledky měření budou porovnány s imisními limity (u ukazatelů, u
kterých je to možné). Vyhodnocení úrovně znečištění pro plynné znečišťující látky,
které mají zákonem stanovený imisní limit, bude provedeno dle § 3 odst. 7 vyhlášky
č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, v platném
znění. Závěrečnou zprávu zašle provozovatel neprodleně po jejím obdržení
krajskému úřadu a ČIŽP, OI ÚL.
2)

V kapitole 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady
se ruší podmínka 3.1.10.

3)

V kapitole 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání
s odpadními vodami se mění podmínka 4.1.5., která nově zní takto:

4.1.5. Povolení k vypouštění odpadních vod z linky na čištění zaolejovaných vod do veřejné
kanalizace se vydává do 30. 10. 2023.
4)

V kapitole 7. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného
provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví
člověka se mění podmínka 7.3. a dále se stanoví nová podmínka 7.4., obě následujícího
znění:

7.3.

Provozovatel neprodleně zajistí ohlášení havárie či mimořádné události s možným
vlivem na životní prostředí (může se jednat zejména o požár, únik odpadních vod,
závažné poruchy provozní technologie, ohrožení nebo havarijní zhoršení jakosti vod
únikem nebezpečných látek) na havarijní telefon ČIŽP, tel. č.: 731 405 388 (možno
zaslat i SMS), na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství (e-mailem na adresu havarie@kr-ustecky.cz) a městu Louny, a to do
1 hodiny od jejího zjištění. Odpovědnost za splnění této povinnosti nese
provozovatel, ohlášení události může provést i jiná osoba či organizace, např. HZS.

7.4.

Havárií či mimořádnou událostí podle podmínky 7.3. povolení se rozumí situace,
definované v § 2 písm. g) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), dále v §§ 40 a 41 vodního
zákona a poruchy a havárie definované v provozních řádech zařízení zpracovaných
dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. a přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
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Ostatní podmínky integrovaného povolení zůstávají beze změny.
Změna č. 11 integrovaného povolení se vydává na dobu neurčitou.
ODŮVODNĚNÍ
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, byla dne 2. 10.
2019 doručena společností PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48,
žádost o změnu integrovaného povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných
odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“, které bylo vydáno Krajským
úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.:
1652/05/ZPZ/IP-60/Sk z 5. 6. 2006, se změnami č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk z 23. 11.
2006, č.j.: 2653/ŽPZ/08/IP-60/Z2/Rc z 25. 5. 2009, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z3/Tom z 11. 1.
2010, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z4/Tom z 13. 6. 2011, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z5/Tom z 18. 6.
2012, č.j.: 483/ZPZ/2013/IP-60/Z6/Sk z 13. 5. 2013, č.j.: 1242/ZPZ/2014/IP-60/Z7/Sk z 15. 5.
2014, č.j.: 27/ZPZ/2016/IP-60/Z8/Sk z 23. 2. 2016, č.j.: 2674/ZPZ/2016/IP-60/Z9/Sk z 28. 3.
2017 a č.j.: 2311/ZPZ/2017/IP-60/Z10/Sk ze 17. 7. 2017.
Předmětem žádosti je prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné
kanalizace (bod 4.1.5. integrovaného povolení). K žádosti o prodloužení souhlasu
k vypouštění odpadních vod byla dále předložena žádost o povolení k vypouštění odpadních
vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace zpracovaná podle přílohy
č. 10 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Na základě předložené žádosti došel Krajský úřad Ústeckého kraje podle § 19a odst. 2
zákona o integrované prevenci k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu
zařízení. V zařízení nedochází ke změně v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení,
která by dosahovala prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu o integrované
prevenci, dále se nejedná o změnu provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu
zpracovávajícího pouze ostatní odpad, ani plánovaná změna nemá významné nepříznivé
účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Jedná se o prodloužení souhlasu k vypouštění
odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, přičemž
nedochází k navýšení vypouštěného množství ani k rozšíření ukazatelů znečištění
v odpadních vodách.
Krajský
úřad
dopisem
spis.
zn.:
KUUK/133827/2019/ZPZ/IP-60/Z11/Sk,
č.j.:
KUUK/134657/2019/ZPZ ze dne 3. 10. 2019 oznámil zahájení řízení a vyzval účastníky
řízení a příslušný správní úřad k vyjádření.
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, bylo dne
14. 10. 2019 k uvedené žádosti zasláno vyjádření Městského úřadu Louny, odboru životního
prostředí, spis. zn.: MULN/11189/2019/OZP/VL ze dne 10. 10. 2019, které je souhlasné bez
připomínek.
V integrovaném povolení byly provedeny následující změny:
1.

S ohledem na možnost rizika požáru v zařízení byly změněny podmínky týkající se
měření imisí v případě požáru. Rozsah polutantů byl stanoven s ohledem na potenciální
produkty hoření a podle možností měřících skupin, které mají v České republice
udělenou autorizaci k měření imisí podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně
ovzduší, popř. akreditované osoby. Dále bylo podrobně specifikováno, co má být
obsahem závěrečné zprávy z průběhu měření imisí.

2.

Byla zrušena podmínka 3.1.10., která zněla: „V případě, že dojde k havarijní situaci na
zařízeních – k požáru - a tento havarijní stav bude trvat déle než 5 hodin, zajistí
provozovatel měření škodlivin - CO, benzen, těkavé organické látky celkem (VOC)
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vyjádřené jako celkový organický uhlík, dioxiny, difurany, tuhé znečišťující látky celkem
(TZL), případně další charakteristické látky, které se mohou při hoření uvolňovat z
upravovaných odpadů; výsledky z tohoto měření zašle provozovatel neprodleně spolu
s protokolem o havárii povolujícímu úřadu.“ Tato podmínka byla nahrazena podmínkami
1.2.1. až 1.2.3. povolení.
3.

V podmínce 4.1.5. povolení byl prodloužen souhlas k vypouštění odpadních vod
s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace o další 4 roky.

4.

V kapitole 7. byl na podnět Ministerstva životního prostředí a po konzultaci s ČIŽP, OI
ÚL změněn způsob ohlašování havárií, a to v souladu se zákonem o integrované
prevenci, zákonem o prevenci závažných havárií a vodním zákonem.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad
žádosti a jejích příloh se zákonem o integrované prevenci a dalších složkových předpisů
vydaných na úseku ochrany životního prostředí. Stanovením podmínek upřesnil podmínky
provozu zařízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Pro přehlednost zdejší úřad uvádí v příloze tohoto rozhodnutí úplné znění výrokové části
integrovaného povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný
dvůr v areálu PATOK Louny“, včetně jeho změn.
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při nepodstatné
změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci se podle položky 96
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní
správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je následující
den po dni doručení. V případě doručení fikcí se pro účely běhu lhůty k podání odvolání
považuje rozhodnutí za doručené desátým dnem ode dne, kdy písemné vyhotovení
rozhodnutí bylo uloženo u provozovatele poštovních služeb.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
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Příloha:
Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j.: 1652/05/ZPZ/IP-60/Sk z 5. 6. 2006,
se změnami č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk z 23. 11. 2006, č.j.: 2653/ŽPZ/08/IP-60/Z2/Rc z
25. 5. 2009, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z3/Tom z 11. 1. 2010, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z4/Tom z 13.
6. 2011, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z5/Tom z 18. 6. 2012, č.j.: 483/ZPZ/2013/IP-60/Z6/Sk z 13. 5.
2013, č.j.: 1242/ZPZ/2014/IP-60/Z7/Sk z 15. 5. 2014, č.j.: 27/ZPZ/2016/IP-60/Z8/Sk z 23. 2.
2016, č.j.: 2674/ZPZ/2016/IP-60/Z9/Sk z 28. 3. 2017, č.j.: 2311/ZPZ/2017/IP-60/Z10/Sk ze
17. 7. 2017 a spis. zn.: KUUK/133827/2019/ZPZ/IP-60/Z11/Sk z 24. 10. 2019

Rozdělovník
Účastníci řízení:
adresát
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Příslušný správní úřad:
Městský úřad Louny, OŽP, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
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