ŽÁDOST DLE ZÁKONA č. 201/2012 Sb., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
ODDĚLENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OCHRANA OVZDUŠÍ

Jeremenkova 1191/40a
779 11 O L O M O U C

1) Věc: Žádost o změnu povolení provozu vyjmenovaného zdroje podle § 13 odst. 2 zákona *

2) Provozovatel: Obalovna Lipník s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
IČ: 05637589

3) Zástupce provozovatele (v případě zastupování provozovatele na základě plné moci (1)):

4) Adresa zdroje:
Zdroj je umístěn u mimoúrovňové křižovatky na silnici I/47, v průmyslové zóně města mezi silnicí I/47
a železniční tratí Přerov-Bohumín

5) Umístění na pozemku
Parcelní čísla pozemků:
Zdroj je umístěn na pozemcích parcel č. 3124/55, 3124/88, 3124/89, 3124/90, 4051/1 a 4051/2
Katastrálním území:
Lipník nad Bečvou
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6) Bude předmětný záměr podléhat postupu dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)?
Stavební povolení vydané Stavebním úřadem Městského úřadu Lipníku nad Bečvou dne 11.8.2014
s č.j.: MU/03771/2015, spisová značka: MU/16299/2014/SÚ-VO

7) Projektovaný příkon / kapacita povolovaného zdroje (kW, t, ks, spotřeba VOC …); případně výkon, je-li
podle výkonu zdroj zařazen dle přílohy č. 2 k zákonu:





Maximální výkon 160t/hod
Maximální roční výroba 140 000 tun
Předpokládaná roční kapacita 80 000t/rok
Hořák sušícího bubnu má výkon 16,6 MW

8) Předchozí správní řízení vedené v předmětné věci:
 Závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 25.7.2014, č.j.: KUOK
71897/2014, SpZn.: KÚOK/57869/2014/OŽPZ/7237
 Povolení provozu vyjmenovaného zdroje ze dne 25.9.2017, č.j.: KUOK 95570/2017, Spis.zn.:
KŮOK/82476/2017/OŽPZ/7237

9) Soupis stávajících zdrojů znečišťování ovzduší umístěných v provozovně:




-

Věžová šaržová obalovací souprava Concept, typ TBA 300 UC firmy BENNINGOVEN
Hořák sušícího bubnu EVO JET 4-3FU K-FG na LPG
Filtr filerových sil typu KLOTZ
Filtr odprašovacího zařízení BENNINGHOVEN – BMD – Garant
Výduch z fileru – specifický emisní limit pro TZL ve výši 20mg/m3 (při 17% O2)
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10) Stručný popis předmětu žádosti:
v průběhu dosavadního zkušebního provozu obalovny bylo vyhodnoceno, že omezení maximálního denního
výkonu obalovny na 600 t/den nevyhovuje požadavkům výroby a výrobní proces rozkládá do delšího časového
období s větším počtem pracovních dnů a tedy s nutností více denních startů celého systému a to včetně víkendového provozu. Z tohoto pohledu žadatel žádá o úpravu stanoveného maximálního denního výkonu na
max. 1920 t/den (prodloužená 12-ti hodinová pracovní doba, tj. 12 hodin x 160 t/hod), přičemž hodinový výkon
160 t/hod a maximální roční výroba 140 000 t zůstávají beze změny. Nejedná se o zvýšení kapacity soustavy,
jehož maximální roční kapacita zůstává nezměněna ani o zvýšení provozní kapacity, kdy rovněž maximální hodinová kapacita zůstává beze změn. Ke změně by došlo pouze v případě nepovinně uváděné maximální denní
kapacity, což by umožnilo snížit počet dní v roce, kdy by výrobní zařízení bylo v provozu.
Vzhledem k opakujícím se stížnostem na zápach, se delší denní výrobou při stejné roční výrobní kapacitě vyhneme většímu počtu tzv. „studených startů“, které jsou z hlediska možnosti zápachu nejvíce kritické a nejvíce
stížností na zápach bylo zaznamenáno právě v době startu výroby obalovaných živičných směsí. Nárůstem denní kapacity bude zajištěna větší plynulost výroby. Navrhované navýšení denní kapacity je v souladu
s technickými podmínkami stanovenými výrobcem obalovny a dodavateli technologických zařízení souvisejících
s provozem zdroje. Vyhověním této žádosti se žadatel vyhne odstraňování původní písařské chyby
v předchozích žádostech, kdy namísto plánované denní kapacity 1600t pro zkušební provoz bylo omylem písařskou chybou uvedeno 600t. což by při zachování hmotněprávní logiky bylo v rozporu se stanovenou maximální
denní kapacitou zařízení, požadavkem pracovní doby a danou maximální roční kapacitou výroby.

11) Vyřizuje:
kontaktní osoba žadatele pro technické otázky
není zmocněncem pro správní řízení
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email:

12) Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy žadatele nebo zástupce): /
Datová schránka obalovny: a6f8jki
Datová schránky zmocněnce:

13) Datum, podpis oprávněné osoby:
5.2.2019
datum

advokát
jméno, příjmení, titul

14) Přílohy žádosti (alternativně):
Plná moc/pověření zaměstnance (v případě zastupování povinné)
Prohlášení výrobce

podepsáno elektronicky
zaručeným elektronickým podpisem
podpis
Přiloženo*
ano
ano

Počet

15) Další údaje:

16) Poznámka:
Touto změnou není dotčený provozní řád a vše ostatní kromě denní kapacity výroby zůstává beze změny.
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