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R O Z HO DN U TÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst.
1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále je „zákon“), v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona
mění rozhodnutí
o povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona (dále jen
„zdrojů“) umístěných na adrese:
Tereos TTD, a.s.,
závod lihovar Chrudim,
Tovární 264,
537 60 Chrudim,
provozovatele:
Tereos TTD, a.s.,
Palackého náměstí 1,
294 41 Dobrovice,
IČ: 161 93 741,
vydané podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona pod čj. KrÚ 66227/2013/OŽPZ/NE dne 19. 9.
2013, ve znění jeho 1. změny čj. KrÚ 32385/2019/OŽPZ/DV ze dne 26. 4. 2019, následovně:
1.
V odstavci charakterizujícím zdroje znečišťování ovzduší nazvaném: „Předmětem povolení provozu
jsou následující zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu pod kódem:“, se zrušuje následující text:
... „Kotel K1 je vybaven hořákem výrobce Weishaupt G70/1-B, kotel K2 hořákem ČKD Dukla PHZ
880A.“ ...
a nahrazuje se tímto zněním:
„Kotel K1 je vybaven hořákem výrobce Weishaupt typ G70/1-B, kotel K2 hořákem výrobce Weishaupt
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typ G70/2-A.“
2.
Do odstavce: „Povolení se vydává za následujících podmínek:“, se doplňuje nový bod 8, který zní:
„8) Provozovatel zajistí na výduchu z kotle K2 jednorázové autorizované měření emisí NOx a CO pro
ověření plnění obecných emisních limitů definovaných v části II přílohy č. 2 vyhlášky. Měření bude
provedeno v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky nejpozději do 4 měsíců od zásahu
do konstrukce nebo vybavení zdroje (instalace nového hořáku výrobce Weishaupt typ G70/2-A).
Kopii protokolu o měření emisí provozovatel předloží na Krajský úřad a v souladu s ustanovením § 17
odst. 3 písm. h) zákona na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
do 90 dnů od data provedení tohoto měření.“
3.
Text charakterizující provozní řád, jenž je součástí povolení provozu, který zní:
„Nedílnou součástí tohoto povolení provozu je provozní řád zdroje znečišťování ovzduší „Plynová
kotelna lihovar Chrudim“, provozovatele Tereos TTD, a.s., vydaný 8. 4. 2019, podepsaný oprávněnou
osobou za provozovatele (p. Starým) dne 10. 4. 2019.“,
se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:
„Nedílnou součástí tohoto povolení provozu je provozní řád zdroje znečišťování ovzduší
„Plynová kotelna lihovar Chrudim“, provozovatele Tereos TTD, a.s., vydaný 27. 6. 2019,
podepsaný oprávněnou osobou za provozovatele (p. Jiřím Stolaříkem).“
Jediným účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost
Tereos TTD, a.s., se sídlem Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, s přiděleným IČ: 161 93 741.
Aktuální úplné znění výrokové části rozhodnutí
čj. KrÚ 66227/2013/OŽPZ/NE dne 19. 9. 2013,
ve znění jeho 1. změny čj. KrÚ 32385/2019/OŽPZ/DV ze dne 26. 4. 2019
a 2. změny čj. KrÚ 51492/2019/OŽPZ/DV ze dne 8. 7. 2019,
je následující:
„Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší, podle § 27 odst.
1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a (dále jen zákon) a místně příslušný dle
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), po provedeném
správním řízení dle zákona a dle správního řádu, rozhodl tak, že:
vydává povolení
v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. d) zákona,
provozovateli:

Tereos TTD, a.s.,
Palackého náměstí 1,
294 41 Dobrovice,
IČ: 161 93 741,

k provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen „zdrojů“) nacházejících se na adrese:
Tereos TTD, a.s.,
závod lihovar Chrudim,
Tovární 264,
537 60 Chrudim.
Předmětem povolení provozu jsou následující zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu pod
kódem:
 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW.
2 kotle označené K1 a K2 výrobce ČKD Dukla (závody TATRA Kolín) typu BK 10, o jmenovitém
tepelném příkonu každého kotle 7,872 MW, palivo zemní plyn. Kotel K1 je vybaven hořákem výrobce
Weishaupt typ G70/1-B, kotel K2 hořákem výrobce Weishaupt typ G70/2-A. Kotle se nacházejí
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v kotelně areálu lihovaru Chrudim a jsou určeny pro výrobu technologické páry. Spaliny z kotlů jsou
vedeny do komína o výšce 35 m.
Celkový jmenovitý tepelný příkon kotlů umístěných v kotelně je 15,744 MW.
Povolení se vydává za následujících podmínek:
1) Provozovatel je povinen provozovat zdroje v souladu s technickými podmínkami zařízení
stanovenými výrobcem a provádět výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu.
Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.
2) Provozovatel bude provozovat zdroje v souladu s provozním řádem zařízení, který je nedílnou
součástí povolení provozu zdrojů.
3) V případě, že dojde ke změně podmínek v provozování zdrojů nebo jiné závažné změně,
provozovatel vypracuje návrh změny provozního řádu do 60 dnů od data vzniku těchto změn
a předloží návrh ke schválení krajskému úřadu.
4) Provozovatel dodrží specifické emisní limity uvedené v části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
5) Provozovatel bude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší z provozu kotlů K1 a K2 autorizovaným
měřením emisí oxidů dusíku (dále jen NOx) a oxidu uhelnatého (dále jen „CO“) v intervalu jedenkrát
za kalendářní rok podle ust. § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky.
6) Provozovatel povede provozní evidenci a bude ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence
za předchozí kalendářní rok prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí (dále jen „ISPOP“).
7) Provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu
ovzduší (mj. zahájení a trvalé ukončení provozu) do 15 dnů od vzniku těchto skutečností České
inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Hradec Králové, a Krajskému úřadu.
8) Provozovatel zajistí na výduchu z kotle K2 jednorázové autorizované měření emisí NOx a CO pro
ověření plnění obecných emisních limitů definovaných v části II přílohy č. 2 vyhlášky. Měření bude
provedeno v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky nejpozději do 4 měsíců od zásahu
do konstrukce nebo vybavení zdroje (instalace nového hořáku výrobce Weishaupt typ G70/2-A).
Kopii protokolu o měření emisí provozovatel předloží na Krajský úřad a v souladu s ustanovením § 17
odst. 3 písm. h) zákona na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
do 90 dnů od data provedení tohoto měření.
Nedílnou součástí tohoto povolení provozu je provozní řád zdroje znečišťování ovzduší
„Plynová kotelna lihovar Chrudim“, provozovatele Tereos TTD, a.s., vydaný 27. 6. 2019,
podepsaný oprávněnou osobou za provozovatele (p. Jiřím Stolaříkem).“
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad obdržel dne 28. 6. 2019 od provozovatele Tereos TTD, a.s., se sídlem Palackého
náměstí 1, 294 41 Dobrovice, s přiděleným IČ: 161 93 741, žádost o změnu rozhodnutí o povolení
provozu zdrojů vydaného pod čj. KrÚ 66227/2013/OŽPZ/NE dne 19. 9. 2013, ve znění jeho 1. změny
KrÚ 32385/2019/OŽPZ/DV ze dne 26. 4. 2019. Jedná se o zdroje vyjmenované v příloze č. 2
k zákonu pod kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více
než 5 MW.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu.
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Přílohou žádosti odpovídající příloze č. 7 k zákonu byla fotodokumentace a návrh provozního řádu
vypracovaného dle přílohy č. 12 vyhlášky nazvaný „Plynová kotelna lihovar Chrudim“, vydaný 27. 6.
2019.
Provozovatel žádá o změnu povolení provozu zdrojů z důvodu výměny hořáku u kotle K2. Jedná
se o hořák typu G70/2-A, výr. č. 40538573, vyrobený v roce 2019, provedení 3LN multiflam®. Jde
o hořák s extra nízkou emisí NOx a CO.
Provozovatelem ohlášená změna nevede k navýšení projektované kapacity zdrojů, ani ke zvýšení
množství emisí. Naopak by tímto krokem mělo být dosaženo plnění specifických emisních limitů
uvedených v tabulce 2.1.2. v části II přílohy č. 2 vyhlášky, platných od 1. 1. 2020 pro stacionární
spalovací zdroje uvedené do provozu před 20. 12. 2018.
Krajský úřad akceptoval provozovatelem ohlášenou změnu v provozu uvedenou v žádosti. Po
zrevidování obsahu stávajícího znění povolení provozu zdroje provedl úpravu charakteristiky zdroje
plynoucí z předmětu žádosti provozovatele a popisu uvedeném v aktualizovaném provoznímu řádu.
Dále doplnil novou podmínku č. 8 o nutnosti provedení jednorázového měření emisí plynoucí
z ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky.
Vzhledem k tomu, že se jedná o druhou změnu povolení provozu, bylo z důvodu jeho přehlednosti
a jednoznačnosti vypracováno úplné znění výrokové části rozhodnutí ve znění jeho následných
změn.
Změna v provozu zdroje není v rozporu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod
– CZ05, který je součástí opatření obecné povahy čj. 34566/ENV/16 vydaného Ministerstvem
životního prostředí dne 23. 5. 2016.
Jediným účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost
Tereos TTD, a.s., se sídlem Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, s přiděleným IČ: 161 93 741.
POUČENÍ ÚČ ASTNÍ K A
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ust. § 81, § 82 a § 83 správního
řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR,
odboru výkonu státní správy VI se sídlem v Hradci Králové, a to prostřednictvím Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice.
V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává
ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

otisk úředního razítka
Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životní prostředí a zemědělství

Příloha:
- Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší „Plynová kotelna lihovar Chrudim“, provozovatele Tereos
TTD, a.s., vydaný 27. 6. 2019.
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