ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 56361/2014/KHEJ
spisový znak: KHEJ 55874/2014/kakr/3

datum: 23.09.2014

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 16. 9. 2014 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:

podklady, které stanovují podmínky provozu Teplárny Loučovice, a.s. a to zejména:
emisní limity polétavého popílku
emisní limity benzo(a)pyrenu
podmínky pro ukládání a nakládání s odpadním popelem z provozu kotelny

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší bylo společnosti Teplárna Loučovice, a.s., se sídlem České Budějovice 4,
Vrbenská 511/25a, PSČ 370 01, IČO: 24193992 vydáno rozhodnutí o povolení provozu na dobu časově omezenou do
31. 12. 2017 č. j.: KUJCK16647/2014/ OZZL, sp. zn.: OZZL 48457/2013/masv SS ze dne 17. 3. 2014 za těchto podmínek:
II. Podmínky povolení
1. Provozovatel bude dodržovat tyto emisní limity:
Pro kotel K2 (spalování biomasy) –
3

zpřísněný emisní limit pro TZL – 50 mg/m (normální stav, suchý plyn, referenční koncentrace O2 = 11 %);
3

zpřísněný emisní limit pro SO2 – 1500 mg/m (normální stav, suchý plyn, referenční koncentrace O2 = 11 %);
emisní limity pro CO a NOx – dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v příloze č. 2 Část II Specifické emisní limity pro spalovací
stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW.
Pro kotel K1(spalování uhlí) –
emisní limity dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v příloze č. 2 Část II Specifické emisní limity pro spalovací stacionární
zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW.
Četnost autorizovaného měření emisí dle § 3 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
2. Pro

provozovnu

je

zpracován

provozní

řád,

který

obsahuje

soubor

technickoprovozních

parametrů

a

technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování
průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, a je přílohou tohoto
rozhodnutí.
Provozovatel je povinen při zásadních změnách na zdrojích znečišťování ovzduší a způsobu jejich provozování aktualizovat
provozní řád a předložit jej ke schválení příslušnému orgánu ochrany ovzduší.
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3. V spalovacích zařízeních budou spalována pouze paliva, která jsou uvedena v charakteristice zdroje. Provozovatel je
povinen průběžně zaznamenávat parametry a množství spalovaného paliva. Skladování biomasy pro přímý spalovací
proces (po vysušení) bude výhradně v zastřešených meziskladech.
4. V provozovně jsou instalovány kotle K1 a K2 o výše stanovených parametrech. Trvale bude provozován pouze K2, kotel K1
souží jako záložní, pro případ havárie nebo pro případ technologicky či provozně nezbytných odstávek kotle K2
na biomasu.
5. Dlouhodobý souběh kotlů není možný. Při řízených odstávkách kotle K2 souběh cca 5 hod. Kotel K1 nebude sloužit
k výrobě elektřiny.
6. Provozovatel se bude při provozu všech zařízení řídit platnými normami, technickou dokumentací výrobců zařízení a
návody k použití. Organizace provozu zdroje zabezpečí maximální možné využití primární energie paliva. Součástí
provozní evidence bude vyhodnocování průměrných účinností KVET a množství dodávané páry.
7. Odpadní plyny z kotlů budou vypouštěny do vnějšího ovzduší k tomu určeným komínem. Spaliny budou vždy vedeny přes
příslušné plně funkční odlučovací zařízení TZL. V případě poruchy odlučovače dojde k odstavení kotle z provozu. Tyto
stavy budou zaznamenávány v souladu s provozním řádem.
8. Aby okolí nebylo obtěžováno zápachem, bude spalována pouze kvalitní biomasa (bez nahnilých, zaplísněných či chemicky
ošetřených podílů).
9. Shromažďování popelovin bude zajišťováno výhradně v uzavřených kontejnerech s uzavíratelnými otvory pro plnění a
vysypávání. Údaje o expedovaných množstvích a identifikační údaje odběratelů budou součástí provozní evidence.
Podmínky pro minimalizaci prašnosti budou součástí smluv s odběrateli uvedených odpadů.
10. Provozovatel je povinen průběžně minimalizovat prašnost v souvislosti s provozem zdroje. Zajistí čistou dopravní techniku,
dobrý stav, čistotu povrchu a skrápění příjezdových komunikací, udržování čistoty a pořádku ve strojovnách, v areálu
a okolí teplárny.
11. V rámci realizace budou provedena i další vhodná protiprachová opatření, zvláště ve směrech k nejbližší obytné zástavbě
(zatravnění volných ploch po dokončení stavby, náhrada pokácených dřevin vč. případné dosadby).
12. Případné změny v provozování zdroje s vlivem na ovzduší provozovatel oznámí do 15 dnů ČIŽP a příslušnému orgánu
ochrany ovzduší.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana

* 1x příloha:

Rozhodnutí č.j. KUJCK 16647_2014_OZZL.pdf
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