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Valašské Meziříčí, 6.11.2019

Protokol o kontrole

Kontrola je prováděna na základě ust.
· § 34 zákona č. 7612002 Sb., o integrované prevenci a omezováni znečištěni, o Integrovaném
registru a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějšfch předpisů
(dále také "zákon integrované prevenci"),

· § 76 odst. 1 písm. a) a ust. § 81 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon o odpadech"),

· § 112 odst, 1 a § 114 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,vodní zákon"),

· § 27 odst. 1 písm. C) a odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále také ,,zákon o ovzduší"),

§ 16 odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb., c) předcházeni ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon o předcházeni ekologické újmě"),

· dalších obecně závazných právních předpisů (zejména v oblastech ochrany vod),
a procesně se řídl zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem) ve znění pozdějších
předpisů, nestanoví-li jiný právni předpis jinak.

Kontrolní orgán: Česká inspekce Zivolniho prostředí
Kontrolujici (jméno, příjmení. číslo průkazu ČIŽP)

Ing. Barbora Herberková, č.p, 457 - vedoucí kontmlnľ skupiny
Ing Jiří Nešpor, č.p. 394
Ing. Martina Omelková, č.p, 022
Ing. Marcela Vejměková, č,p. 039
Ing. Viktor Volčlk, Ph.0., č.p. 041
Ing. Michaela Raková, Ph,D,, č.p. 031

Přizvané osoby na základě pověřeni kontrolního orgánu nejsou
Důvod přizváni: není

Kontrolovaná osoba:
Identifikační údaje právnické osoby (jméno, sídlo, IČO): DEZA, as., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 000 11 835
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Zařízeni: ,,Soubor chemických výrob"
Umístěnf zařízeni: Kraj" zlínský
Obec: Valašské Meziříčl 757 01 (čIsla parcel uveden v popisu zařízeni)
Katastrálnl území: uvedena v platném integrovaném povdeni

Fyzické osoby přítomné na místě kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu podle § 5
odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.: (na základě předložené plné moci ze dne 3.8.2018)

- vedoucl oddělenl řIzení ISO a životního prostředí

Uvedená fyzická osoba prohlašuje, že je ve věci provedeni kontroly na místě oprávněna jednat
za kontrolovanou osobu.

Další osoby přítomné kontrole
- vodohospodář a odpadový hospodář

- technolog ovzduší

Všechny osoby přítomné kontrole byly na začátku kontroly poučeny o zpracováni osobních údajů
předložením dokumentu ČlŽP nazvaného: ,,Poučení subjektu o zpracováni osobních údajů".

Předmět kpntroly:

Kontrolní úkon, jimž byla kontrola zahájena. dne 15.10 2019 doručením oznámeni o zahájeni kontroly
ČlŽP/47/2019/11706 ze dne 11. 10. 2019, prostřednictvim datových schránek

Kontrolované období: 2016 - 6 11.2019
Den provedeni zahajovacího kontrolního úkonu: 15.10.2019
Den a Čas provedeni kontroly na místě: 5.11, 2019 od 9:00 - 17:00 kontrola technologického celku

zpracováni dehtu a výroby smoly, po fyzické prohlídce zařízení proběhlo sepsání protokolu v sidle
provozovatele, dne 6 11,2019 od 9 ClO do 16:00 fyzická kontrola chemického čištěni oděvů a kotle DI
PosIedni kontrolní úkon: sepsáni protokolu v sidle provozovatele
Den provedeni posIedniho kontrolního úkonu: 6.11.2019

Předmět kontroly:
Jedná se o plánovanou kontrolu zahájenou dne 15.10,2019 doručenlm oznámeni o zahájení kontmly
(ČlZP/47/2019/11706 ze dne 11. 10. 2019), jejíž předmětem je zjištěni plněnl povinnosti za roky 2016.
2017, 2018 a 2019 do dne kontroly na místě daných zákonem o integrované prevenci a integrovaným
povolením (dále jen ,,IP"), které vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
pod č.j. KUZL 72578/2006 vyhotoveném dne 10.11,2006, které nabylo právni moci dne 30.11.2006,
ve znění pozdějších změn integrovaného povolení pro zařízeni ,,Soubor chemických výrob' a dalších
povinnosti stanovených provozovateli zákony v oblasti životního prostředi, zejména zákona
č 201/2012 Sb., o ovzduší, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,

Kontrola je zaměřena na niZe uvedené technologkké celky a s nimi přímo souvi$ejĹcĹmi a dalšími činnostrm
týkajícl se:
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1, Zpracování surového dehtu a výroby smoly s prqektovanou kapacitou destilace dehtu 460 000 Urok
a dalších přímo $ouvisejÍcĹch činností - kategorie 4.1.a)

2. Chemická čistírna oděvů - další činnost dle integrovaného povolení
3, Chemická a biologická čistírna odpadních vod - kategorie 6.11

V kontrolnfm 4ištěni - popisu zjištěných skutečnostl jsou uvedeny pouze relevantní závazné podmínky
integrovaného povoleni vztahujlcf se k předmětu kontroly. Ostatnl závazné podmínky integrovaného
povolenl nejsou v protokolu uvedeny.

Pro zařizenl kategorie 6.11, hChemická a biologická čistírna odpadních vod' a dalších s tímto souvisejkich
činnosti bylo vydáno stejnému provozovateli samostatné integrované povoleni (čj. KUZL 79506/2017 ze
drie 27.2 2018. n.p m. 17.3.2018)- Vyjmutí z integrovaného povokni ,Zařízení souboru chemických výrob
- základní závod DEZA, a.s., Valašské MeziřIči" (název zařízenl platný do 22.10.2019, změnou IP č. 23
n,p.m od 23,10.2019 je nový název zařízeni ,,Soubor chemických výrob") proběhlo změnou IP č, 21
čj. KUZL 69270/2017 dne 14. 2. 2018 ri.p.m. 2.3.2018.
ČlŽP provedla kontrolu předmětné chemické a biologické čistírny odpadních vod z hlediska ochrany vod
dne 12.12.2017 a kontrolnf zjištěni jsou uvedena v protokolu čj. č|Zp/47/2017/4783. Další kontrola
předmětné chemické a biologické čistírny odpadních vod z hlediska ochrany vod proběhla dne 5.12.2018
a kontrolní zjištění jsou uvedena v protokolu čj. ČŮP/47/2018/12514.

Nad rámec výše uvedeného oznámeni o zahájenl kontroly byla kontrola na mlstě rozšířena o kontrolu
povinnQsti dle zákona č, 167/2008 Sb , o předcházeni ekobgické újmě.

Kontrdnľ zjištěni · popis zjištěných skutečnosti:

,,Soubor chemických výrob".

l. Identifikační údaje
Nýzev zařízení Zařízení souboru chemických výrob - základni závod DEZA, as., Valašské

Meziříčl (platné do 22.10.2019, změnou č. 23 zni nový název zařízeni takto3

Název zařiFeni: .Soubor chemických výrob"
Pmvozovatel zařizeni: deza, a.s,, Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské MeziřIčl,

lČ: 000 11 835

KateqMie zařízenl: 3 Kategorie zařízeni:
4.1 výroba organických chemických látek, jako jsou
a) jednoduché uhlovodíky lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené. alifatické nebo aromatické.
b) kµIIkaté deriváty uhbvodiků jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery a směsi
esterů, acetáty, ethery, peroxidy a peroxidové pryskyřice.
d) organické sbučeniny dusíku, jako aminy, amidy. nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany - hlavní
kategorie

UmlStěni zařízeni:

Kraj: zlínský
Obec: Valašské Meziřiči
Katastrálni území včetně pozemkových a stavebních parcel jsou uvedena v integrovaném povoleni,
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ll. PopIs zařízení a s nim přímo spojených činnosti

1. Technické a technologické jednotky, ve kterých prob1haji průmyslové č innostl podle přílohy
č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

1.1. kategorie 4.1. a) - jednoduché uhlovodíky

a) zařizenl na zpracování surového dehtu, výrobu základních organických polyaromatických látek.
výrobu preparovaných dehtů a smol s projektovanou kapacitou destilace dehtu 460 000 t/rok

Kommtlář č¢,p' Su/uvÝ dehet je areálu kontro/o¥ané osQbV ďop@vován z cca 95% Romoc/ Zc zbY/é
mnQžstv/ le dopmvov$no AC, S á'čenl prob/há ň@ přede ý7vac/ a '$poůštěc/ rampě dehtu, dehet je stáčen
do zásobn/ku (objekt 280 . zásobn/kv neNQu vyhňvané, dehet v záSobn/c/ch neustä/e pmm/c/}áván
(čepäď/Y , vyhř"vané N'u potmbnl třäsY. Dehe je zpracováván dest/lac/, pmdtik y destj/ace jsou
antraCenovÝ alej, prací olej, naqalenovÝ Q/ei, apn¢ Pnodu/j y destllSce jsou v areálu dá/e zpµcQvávánY
nebo dlmňbuovánY odběratelům. Desti/aCnl zbytek - smda je diš- ňbuována buď v tekutém S avu nebo
qmnu/ována a d/stňbuována /áko sypkY maten"á1. VšechnYp/ochY, na kterých jsou v provozu dehetum/stěnY
zásobn/kV

b) zařizenl na výrobu těžkých aromátů s projektovanou kapacitou krystalizace AO l 36 000 Úrok,
s projektovanou kapacitou výroby anthracenu 2 450 Urok, s projektovanou kapacitou výroby
filtrovaného oleje 2 000 Úrok a s celkovou kapacitou 600 úrok následujicich těžkých aromátů: pyren,
acenaften, fluoren, ňuoranthen a fenant hren

C) zařízeni na výrobu naftalenu s projektovanciu kapacitou zpracováni surového naftalenového oleje
65 000 úrok s projektovanou kapacitou výroby technického naftalenu 54 000 Úrok a projektovanou
kapacitou výroby čistého naftalenu 15 000 Urok

d) zařízenl na zpracováni $ljrového benzolu a výrobu základních organických aromatických látek
s projektovanou kapacitou rafinace benzolu 167 900 t/rok a s projektovanou kapacitou destilace
rafinátu 160 600 t/rok

e) zařízenl na mabtonážnl výrobu chemikálii s projektovanou kapacitou destilace benzolové frakce
3 375 úrok

1.2. kategorie 4.1. b) - kyslikaté deriváty uhlôvodiků

a) zařizení na výrobu ftalanhydridu s prqektovanou kapacitou 48 000 t/rok
b) zařízeni na výrobu esterů s projektovanou kapacibu 50 000 Urok

c) zařlzeni na výrobu fenolu a jeho homologů s projektovanau kapacitou zpracováni fenolátu sadného
35 000 Urok, s projektovanou kapacitou zpracováni kyseliny karbolové 10 000 t/rok a s projektovanou
kapacitou kaustifikace sody 16 800 úrok

d) zařízeni na malďonážni výrobu chemických látek s projektovanou výrobou indenkumaronové
pryskyřice 550 Urok, s projektovanou kapacitou odfenolovánl karbolového oleje 15 400 t/rok,
s projektovanou kapacitou destilace odfenolovaného karbolového oleje 13 500 t/rok, s projektovanou
kapacitou destilace ethylhexanolu 1 400 t/rok, s pmjektovanou kapacitou destilace tetralinu 500 Urok

1.3. Kategorie 4.1. d) - organické sloučeniny dusíku (n itroderiváty)

a) zařízeni na výrobu těžkých aromátů s projektovanou kapacitou karbazolu 650 Urok

2. Přímo spojené činnosti

2.1. Souvisejici technické jednotky

a) zařlzení pro zpracováni sirných exhalaci s projektovanou kapacitou zpracování 306 kg/h H2š
v odpadních plynech, s pmjektovanou kapacitou výroby siry 311 kg/h (maximálni kapacita 7,5 Uď.
nominálni kapacita 6.9 Uď)
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b) druhotný energetický zdroj q příkonu 24 MWi slouží k výrobě cca 30 Uhoď přehřáté páry (6,3 MPa,
490°C) pro turbogenerátor. Spalovací zařízeni je vybaveno odprašovacím zařizenÍm (tkaninovým
filtrem) a zařízením na denitrifikaci spalin. výška kQminu pro odvod spalin je 40 m,

2.2. Další souvis®ä činnosti

a) přeprava surovin a výrobků a nakládáni s nimi - zařizenl spojené s přepravou surovin a nakládáni
$ nimi

b) předehřívači a spouštěd rampa dehtu
Komentář Č/ZR" dne 5. 11.2019 byla RK)Yedana kontrola spQuštěci ratnpy dehtu SouCasná Stáčec/ rampa
je v provozu od mku 2003. Na rampě jso¢j 2 koleje po " 2 s f¢ecich pozjc/c ?, na ednou je t'?dY možné

stáčet 24 Zc. Každé stáčecí místo je vYbaveno mob//nl zá¢hVtnou vanou prč' %achycen/ pňpadnÝCh
ůkapY. Před stáčením jsou Zc 'K'hřívánY parou. Stá¢iště je vYspádované do záchVtnÝch kanálů, případné
úkapj' jsou pak shromaždbváňY v záchytné jhnce, k erá je v případě potibby přečerpána do chemické
kanaliZace kontrolované osoby'. V kontroly' neQmb/halo stáčeni, pNměmě je denně stáčeno
cca 20 že

')
d)
e)

n

spouštěči rampa mazutu
spouštěcí rämpa benzol
spouštěcl rampa fenoV MTVCH
plnicí rampa dehtových olejů

g) pInlcl rampa naftalen

h) plnlci rampa benzol
i) plnicí rampa fenoV MTVCH

j) plnicí rampa auto cisteren - plnicí rampa smoly. pĹnÍcĹ rampa naftalen, ftalanhydrid, ftalátů, fenol
Komentář Č¢P k R/n/c/ rampě smoly: zas(ň?šené p/n/c/ rň/sjQ má dvě stáčeci pozice, každé §ďáčec/ místo
je vybaveno náklfdQvou váhou. Místa jso¢/ Qdkana/izována (vVSRádovanál do Mmého kanálu kterY je
zaůS Cn C/Q chemkké kanaliznce Be Qřiová podlaha Ry a prostá větš/ch úkapů v oko/n/m nezpevněném
terénu stá¢m/ho místa nebY/Y zjiš žádné ůkapV. V Qobě kontnoďy 3ä/O stáčeni ďQ jedné ac.

k) plněni auto cisteren kapalnou sIrou

l) skladování kapalné síry v nadzemním zásobníku

m) systém poInľch hořáků pro likvidaci simvodikových odplynú s kapacitou 590 kg/h

n) sklady surovin, meziproduktů a výrobků

o) skladováM těžké dehtové topné směsi (DTS) - zásobník o objemu 300 m'

p) sklady surovin, meziproduktů a výrobků - Nádrž ortho-xylenu

q) chemická čistírna oděvů - chemické čištěnl oděvů
Komentář ČŮP: QW'ekt se nachází v nevYnpbnl části areálu kQntmované QSQSy, sk/ádá se ze 3 okruhů -
Chemičké čištěni Qdevů, bilě pdd/o, šici d//t?a Chemtké Či$ énl Qďěvů - 2 pmčkY na čišten/ oděvů
2nečištených nebezpečnYmi lťtkam/ (SuRrema E1G2S, Suprema E163l|, pračky jsQU vy'bavěňY desti/ac/.
Pračky iSQu um/stěnp' v záChYtnÝCh yanách. Chem/CkV vYčištěné odevv jsou následné pKpŕáňY ještě
běžnYm způsobem v běžném ptac/m pmst/édku. Nás/eduje sušenl v pn)mys/ové Sušičce. Podlaha
v prostoní chemtkého čištěni betonová litá, v RQd/aze by/y v"du¢hové kanály oQváděi/c/ vÝparV
z pemh/om(Y/enu /těŽŠ/ než vzduch m/stnosti, př/padn¢ odpady z pmc//?o procesu bV/\' v době kontřďY
shromažďov¢nt ve 3 plastových kanm'ech o objemu 20 - 25 l, kanYSt'V bY/Y umistěňY v záchVt'lÝch
vanách.

r) záložni zdroj - Dieselagregát HZS, Záložni zdroj energie pro rozvod těžké pěny po výrobním areálu,
situQvarlého ve strojovně podnikového hasičského záchranného $bQru, jmenovitý tepelný přlkon 330
kW
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s) Skladovací zásobníky pro výrobnu Estery VM - zásQbníky pro skladováni surovin a výrobků o objemu
2x 1.800 m'.

Dne 5,11,2019 proběhla od 9.00 - 17:00 kontrola technobgického celku zpracování dehtu a výroby smoly.
Po fyzické prohlídce zařízeni proběhb sepsání protokolu v kanceláři provozovatele. K jednot|ivtm
souvisejĹcÍm a dalším činnostem k technokgickému celku zpracováni dehtu a výrDby smoly, které byly ČkP
zkontrolovány. jsou uvedeny komentáře viz výše.
Dne 6.11.2019 od 9:00 do 16:00 prpběh|a fyzická kontrda provozu chemického čištění oděvů, kcitle DI
a následně byl sepsán protokol v kanceláři provozovatele.

Závazné podminkY provozu zařizen!
Emisní limity
1.1.Ovzduši
1.1.1. Zařízeni na zpracováni surového dehtu, výrobu základních polyaromatických látek, výrobu

preparovaných dehtů a smol (l provoz, provozní celek 001, Dehet)

a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovuji tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj

· Provozní trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011, kód 1.1.b)

uvedené v tab. 1.1.1.a.
7"abu/ka 1.1.1.a. Závazné emlsnl 1im/¢y pro vyjmenovaný stacionárnl zdroj - Trubková pec F 268.1

Látka nebo .
Emisní zdroj jednotka Závazný emisni limit

ukazatel

Provozní trubková pec ohřevu SO2 mg.m"' 1700'/1500"'
dehtu F 268.1.

' i NOx mg.m-3 450"/450"spa|ující topný ole ,
příkon 11 MW. není pFovQzována TZL mg.m-' 100'/30'"

současně s peci F 260.1
zdroj č- 011 CO mg.m"' 175"/80"

Emisní limity vztaženy na normálnl stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu
kyslíku 3% (vztažné podmínky A).
' Emisní limit do 31. 12. 2017
'"Emisní limit od 01, 01. 2018

b) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovují závazné emisní limity pm vyjmenovaný stacionárni zdroj:

· Provozní trubková pec F 260.1 (zdroj č. 012, kód 1.1.b)

uvedené v tab. 1.1,1.b.
Tabulka 1.1.1.b. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - Trubková pec F 260.1

Závazný Závazný emisní
Látka nebo emisní limit limit pro palivo

Emisní zdroj jednotka ,
ukazatel pro palivo topný olej

zemní plyn
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SO2 mg.m"' - 1700'""'1500'"""
Provozní trubková pec
ohřevu dehtu F 260.1,

spalujici zemni plyn nebo NO, mg.m"' 200'/100'"" 450""'450'"""
topný olej,

příkon 13,5 MW, není
provozována současně TZL mg.m ' - 100'"'"30""'

s pecí F 268.1
zdroj č. 012

CO mg.m-" 100'/50"" 175""80""'"

Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmfnky a suchý plyn při referenčnim obsahu kysHku 3%
(vztažné podmínky A).

' Emisní limit do 31. 12. 2019
" Emisní limit od 01, 01. 2020
"" Emisní limit do 31. 12. 2017
""' Emisní limit od 01. 01. 2018

"Pokud u emisního limitu NOx platného od 01. 01. 2020 (100 mg m ') nelze této hodnoty dosáhnout
z technických důvodů použitím nizkoemisnkh hořáků, platl specMcký emisnl limit 200 mg.m"'.

C) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm- a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj

· Provoznľ pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013, kód 1.1.a)
uvedené v tab. 1,1.1.c.

Tabulka 1.1.1.c. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Provozní pec Weishaupt
F 278.1

Látka nebo
Emisní zdroj jednotka Závazný emisní limit

ukazatel

Provozní pec Weishaupt na ohřev NO, mg,m-' 200'/100"' ')
smoly

f 278.1, spabjicí zemni pNn,
příkon 2,5 MW

CO mg.m' 100'/50°"zdroj č. 013

Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku
3% (vztažné podmínky A)-

" Emisnllimit do 31. 12, 2019
"' Emisní limit od 01. 01. 2020

"Pokud u emisního limitu NOx platného od 01. 01. 2020 (100 mg m ') nelze této hodnoty dosáhnout
z technických důvodů použitím nizkoemknlch hořáků, platí specifický emisnl limit 200 mg.m""
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d) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj:

· Hořáky filmové odparky F 260.3, f 260,4 (zdroj č. 014 a 015, kód 1.1.a)

uvedené v tab, 1.1.1,d,
Tabulka 1.1.1.d. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Hořáky filmové
odparky F 260,3, F 260.4

Látka nebo
Emisní zdroj jednotka Závazný emisní limit

ukazatel

Ohřev filmové odparky hořáky F
260,3, NOx mg.m"' 200'/100"""

F 260.4, spalujicl zemni plyn,
příkon 2 x 830 kW CO mg.m-' 100'/50""

zdroj č. 014

Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kysHku 3%
(vztažné podmínky A).

' Emisní limit do 31. 12. 2019
'" Emisní limit od 01. 01. 2020

"Pokud u emisního limitu NOx platného od 01.01.2020 (100 mg.m"") nelze této hodnoty dosáhnout
z technických důvodů použitím Mzkoemisnlch hořáků, pIati specifický emisní limit 200 mg,m-'

Platné do 7.2.2019, změnou č. 22 IP n.p.m. 8.2.2019, se v podkapitole 1.1.1. mění bod d) na:

d) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst, 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj:

· Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4 (zařízeni č. 014 a 015, zdroj č. 014, kód 1.4.a.)
uvedené v tab 1 1.1,d,

Tabulka 1.1.1.d. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - Hořáky filmové
odparky F 260.3, F 260.4

Látka nebo .
Emisní zdroj Jednotka Závazný emlsni limit

ukazatel

Ohřev filmové odparky hořáky F
260,3, NOx mg.m-" 200

f 260.4, spa|ujíc[ zemní plyn,
příkon 2 x 833 kW CO mg.m"' 100"/ 50°'

zdroj č. 014

Emisní limity vztaženy na nomálnl stavové podmínky a suchý plyn při teferenčnÍm obsahu kysúku 17%
(vztažné podmínky A).

' Emisní limit platný do 31, 12. 2019

"' Emisní limit od 01. 01, 2020
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e) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovujl závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj:

· Provozní pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016, k6d 1,1,a)

uvedené v tab. 1.1.1.e.
Tabulka 1.1.1.e. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - Provozní pec Bertrams
F 397,1

Látka nebo ,
Emisní zdroj Jednotka Závazný emisní limit

ukazatel

Provozní pec Bertrams
na ohřev skladů smol ,nová smola" NOx mg m-' 200'/100" "

f 397.1, spalujici zemni plyn,
příkon 3,50 MW CO mg.m ' 100'/50"

zdroj č. 016

Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3%
(vztažné podmínky A).

' Emisní limit do 31. 12. 2019
"" Emisní limit od 01. 01. 2020

')Pokud u emisního limitu NOx pIafného od 01. 01. 2020 (IDO mg,m ') nelze této hodnoty dosáhnout
z technických důvodů použitím nizkoemisnich hořáků, pIati specifický emisní limit 200 mg.m"'

f) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst, 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacbnárnl zdroj. který se skládá ze
zařízeni:

· destilačni kolona (zdroj č. 101, zařlzenl 101, kód 6.8)
· plněnl autocisteren (zdrcý č. 101, zařizeni 120, kód 11.4)
· tanky T25J28 (zdroj č. 101, zařízeni 121, kód 6.25)
· mÍsÍrna (zdroj č. 101, zařízeni 110, kód 6.8)
· filmová odparka (zdroj č- 101, zařízenl 102, kód 6.8)

a je zakončen zařízenim ke snižováni emisní ENETEX 1 (zdroj č. 101, kód 6.8), uvedené v tab. 1.1.1.f
Tabulka 1.1.1.f. Závazné emisní limity pro zařízení ke snižováni emisi ENETEX 1

Látka nebo
Emisní zdroj jednotka závazný emisní limit

ukazatel
zařízeni ke snižování emisní 200 při hmotnostním

ENETEX 1 toku S2 500 g h-'
TZL mg.m"

z vyjmenovaného stacionárniho 150 při hmotnostním
zdroje toku >2 500 g,h '

destilačM kolona, plnění 2500 při hmotnostním
SÔ? mg.m·3

autocisteren. tanky T25-T28, toku "20 000 !?-h '
mísírna, filmová odparka 500 při hmotnostním

, NOz mg.m"'zdroj č. 101 toku >10 000g.h'
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500 při hmotnostním
CO mg.m""' toku "5 000 g.h-'

10 při hmotnostním
Sulfan HzS mg-m"' toku >100 g.h"'

Organické látky
vyjádřené jako

, mg m--' 50čelkovy organický
uhlík (TOČ)

Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmlnky a vlhký plyn (vztažné podmínky B).

g) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 pÍsm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovují závazné emisnf limity pro vyjmenovaný stacbnáml zdroj, který se skládá ze
zařizenf:

· suchá granulace lentil (zdroj č. 103, zařízeni 103, kód 6.8)
· granulace litwin (zdroj č. 103. zařízení 117, kód 6.8)
· sklad tekuté smoly (zdroj č, 103, zařízení 104, kód 6,25)

a je zakončen zařízením ke snižováni emisi ENETEX 2 (zdroj č. 103, kód 6.8), uvedené v tab. 1,1.1.g.
Tabulka 1.1.1.g. Závazné emisn1 limity pro zařízení ke snižovzni emisi ENETEX 2

Látka nebo ,
Emisní zdroj Jednotka Závazný emisní limit

ukazatel
200 při hmotnostním

toku S2 500 g h '
TZL mg_m 3 .

150 pri hmotnostním
zařízeni ke snižování emisní toku "2 500 g.h"'

ENETEX 2 2500 při hmotmstnim
SÓ2 mg.m '

z vyjmenovaného stacionárního toku "20 000 g.h"'
zdroje 500 při hmotnostním

NOz mg.m '
suchá granulace lentil, toku "10 000 g,h"'

granulace litwin a sklad tekuté 500 při hmotnostním
CO mg.m"'

smoly toku "5 000 g.h-'
zdroj č. 103 Organické látky

Yádřené jeko
, mg,m"3 50celkový organicky

uhlík (TOČ)
Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B)

h) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzdušl se stanovuji závazné emisní limity pro vYmenovaný stacbnáml zdroj, který se skládá ze
zařízení

· skladováni smoly ,,stará smola" (zdroj č. 108, zařízeni 107. kód 6.25)
· skladovánl smoly ,,nová smola" (zďřQj č. 108, zařízení 108, kód 6.25)
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a je zakončen zařízenim ke snižování emisi ENETEX 3 (zdroj č. 108, kód 6.25). uvedené v tab, 1.1 1.h
Tabulka 1.1.1.h. Závazné emisní limity pro zařízeni ke snižování emisi ENETEX 3

Látka nebo .
Emisní zdroj JednQtka Závazný emisní limit

ukazatel
200 při hmotnostním

toku sS2 500 g.h '
TZL mg,m '

150 při hmotnostním
zařízeni ke snižováni emisní toku "2 500 g.h '

ENETEX 3
z vyjmenovaného stacionárniho SOz mg.m-3 2500 při hmotnostnlm

toku "20 000 g.h"'
zdroje

skladováni smoly ,stará smola" NÔ2 mg m 3 500 při hmotnostnlm
toku "10 000 g,h-'

a skladování smoly ,,nová
smola" CO mg,m-3 500 při hmotnostnim

zdŕQj č, 108 toku "5 000 g.h-'
Organické látky
vyjádřené jako

mg.m-' 50
celkový organický

uhlík (TOČ)
Emisní limity vztaženy na normálnl stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B).

i) Na základě § 14 zákona o Integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárnl zdroj, který se skládá ze
zařízeni:

· sklady dehtu (zdrq č, 113, zařlzení 113, kód 6.25)
· sklady olejů (zdroj č. 113, zařizenf 111 a 213, kód 6 25)
· sklady emulzi (zdroj č. 113, zařízeni 112, kód 6.25)
· odplyny železničnl cisterny (zdroj č. 113, zařlzenl 114 a 116, kód 11.4)

a je zakončen zařizenlm ke snižováni emisí ENETEX 4 (zdroj č. 113, kód 6.8), uvedené v tab. 1.1,1.1.
Tabulka 1.1.1.1. Závazné emisní Iimfty pro zařízeni ke snižováni emisí ENETEX 4

Látka nebo
Emisní zdroj Jednotka Závazný emisní limit

ukazatel

zařlzeni ke snižováni emisní TZL mg,m ' 75
ENETEX 4 .2500 při hmotnostním

z vyjmenovaného stacicmárniho SÔ2 mg m"' toku "20 000 g.h·'
sklady deh::r:::ady emulzí,

NÓ2 mg.m-3 500 při hmotnostním
toku "10 000 g.h-'

olejové sklady odplyny ,
železniční cisterny CO mg,m-3 500 při hmotnostnm

toku "5 000 g.h-'
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zdroj č. 113 Organické látky
vyjádřené jako

, mg.m ' 50celkový Qrganlcký
uhlík (TOC)

Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B).

j) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. b) zákona 0 ochraně
ovzdušl se stanovují závazné emisní limity pro vyjmencivaný stacipnární zdroj:

· doprava granulované smoly (zdroj č. 115, zařízeni 115, kód 11,1)

zakončené zařizením ke snižování emisi filtr 178.18 (zdroj č, 115), uvedené v tab, 1,1.1.j.
Tabulka 1.1.1.j. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - doprava granulované

smoly
Látka nebo

Emisní zdroj Jednotka závazný em isni limit
ukazatel

200 při hmotnostním
Doprava granulované smoly

toku S2 500 g.h'
zakončeno filtrem F 178.18 TZL mg.m"

150 při hmotnostním
zdroj č. 115

toku "2 500 g.h"'
Emisní limity vztaženy na normálnl stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B)-

k) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 6 odst. 2 a § 12 odst. 4 písm, b) zákona
o ochraně ovzduší se stanovují emisní faktory pro vyjmenované stacionárnl zdroje:

· Suchá granulace pencil (zdroj č. 105, kód 6.8)
· Mokrá granulace pencil (zdroj č. 106, kód 6-8)

uvedené tab. 1,1.1.k,

Tabulka 1.1.1.k. Emisní faktory pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Suchá granulace pencil a
Mokrá granulace pencil

Emisní zdroj Látka nebQ ukazatel Emisní faktor
Organické látky vyjádřené 1,275 g TOC/t granulovanéSuchá granulace pencil jako celkový organický uhlík

zďŕQj č. 105 smoly(TOČ)
Mokrá granulace pencil

l - Pdycyklické aromatické 1,9 g PAHs/t granulovanézdro, c. 106
uhlovodíky (PAH) smoly

l) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovujl závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj"

· Zařizenl na využití druhotného energetického zdroje, kotel DI (zdroj č. 017, kód 1,1.b)

uvedené v tab. 1.1.1.1.
Tabulka 1.1.1.1. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - kotel DI

Látka nebo ,
Emisní zdroj Jednotka Závazný emisnl limit

ukazatel
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Zařízmi na využiti druhotného SÔ2 mg,m"' 1700'/1500"
energetického zdroje, kotel DI,
$pa|ujici těžkou dehtovou směs, NOx mg.m"' 450'/450""

příkon 25,2 MW, TZL mg.m-' 100'/30'"
zdroj č. 017

CO mg,m"' 175'/80"

Emisní limity vztaženy na normálnl stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu
kyslíku 3% (vztažné podmínky A).
' Emisní limit do 31. 12. 2017
" Emisní limit od 01. 01. 2018

m) Nevyjmenované stacionárni zdroje.

· Plynová pec na ohřev těžké DTS (zdroj č. 018)

emisní limity se nestanovuji

Platné do 22.10.2019. změnou č. 23 n.p.m. 23.10,2019 zní podkapitola 1.1.1. písm. a) - e), a písm. l)
následovně

a) Na základě § 14 zákona o integmvané prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona ô ochraně
ovzduší se stanovuji tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný Btacionáml zdroj:

· Provozní trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011, kód 1.1.b) uvedené v tab, 1.1.1.a.
Tabulka 1.1.1.a. Závazné emisní |imit! pro vyjmenovaný stacionárni zdro - Trubková pec F 268.1abulka 1.1.1.a. Závazné emisní |imit! pro vyjmenovaný stacionárni zdro - Trubková pec F 268.1

Látka nebo . . ,
Emisní zdroj Jgdnotka Závazný emism limit

ukazatel

provozní trubková pec ohřevu SOz mg.m""' 1500
dehtu F 268.1,

· l NOx mg m"' 450spaIuj1cl topný ole',
přlkon 11 MW. není provozována TZL mg,m ' 30

současně s peci F 260.1
zdroj č. 011 CO mg.m"' 80

Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu
kysllku 3% (vztažné podmínky A).

b) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacbnárnl zdroj:

· Provozní trubková pec F 260.1 (zdroj č. 012, kód 1.1-b) uvedené v tab. 1.1.1.b.

Tabulka 1.1.1.b. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - Trubková pec F 260.1
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Závazný Závazný emisní
Látka nebo emisní limit limit pro palivo

Emisní zdroj Jednotka ,
ukazatel pro palivo topný olej

zemni plyn

Prowzni trubková pec SOz mg.m"' - 1500
ohřevu dehtu F 260.1,
příkon 13,5 MW. není NOx mg,m-' 200'/ 1qq23 450

provozována současně
s ped f 268 1 TZL mg.m"' - 30

zdroj č. 012
před optimalizaci zdroje CO mg.m"' 100'/ 50' 80

Provozní trubková pec
ohřevu dehtu F 260.1, NOx mg m-' 200' /100'.'
příkon 13,5 MW, není

provozována současně
s peci F 268 1

zdroj č. 012
CO mg.m ' 100' l 50' -

po optimalizaci zdroje

Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3%
(vztažné podmínky A).

' Emisnl limit platný do 31.12.2019
' Emisní limit platný od 01.01.2020
' Pokud provozovatel prokáže, že nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím
nízkoemisních hořáků. platl specifcký emisní lim it 200 mgkn'.

Fbznámka:

Po provedené optimalizaci zdroje (výměna stávajíckh hořáků) bude jako pahvo spabván výhradně
zemní plyn.

c) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj

· Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013, kód 1.1.a) uvedené v tab. 1.1.1,c.

Tabulka 1,1.1,c. Závazné omlsni limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - Provozní pec
Weishaupt F 278.1

Emisní zdroj
Látka nebo

jednotka
ukazatel

s])js:zN/č|žp/47/73ll/2019

závazný emisní limit
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Provoznl pec Weishaupt na ohřev NO, mg.m"' 200' /1002.3
smoly

f 278.1, spahjici zemnl plyn,
příkon 2,5 MW

zďřQj č- 013 CO mg.m-' 100' /50'

Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu
kyslíku 3% (vztažné podmínky A).

' Emisní limit platný do 31.12.2019
' Emisnl limit platný od 01,01.2020
' Pokud provozovatel prokáže, že nehe této hodnoty z technických důvodů dosáhnout

použitím nizkoemisnlch hořáků, platl specifický emisní limit 200 mg/m'

d) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm, a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacicmámi zdroj:

· Hořáky filmové odparky F 260,3, f 260.4 (zdroj č. 014 a 015, kód 1.4.a) uvedené v tab
1 1 1.d.

Tabulka 1.1.1.d. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Hořáky filmové
odparky F 260.3, F 260.4

Látka nebo . .
Emisní zdroj Jednotka Závazný eml5ní limit

ukazatel

Ohřev filmové odparky hořáky F
260.3, NO, mg,m"' 200

F 260.4, $pa|ujÍcĹ zemní plyn,
příkon 2 x 833 kW CO mg m"' 100'/ 50'

zdroj č. 014

Emkni limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním cibsahů
kyslíku 17% (vztažné podmínky A).
' Emisní limit platný do 31.12,2019
' Emisní limit platný od 01.01.2020

e) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst, 4 písm, a) zákona Cl ochraně
ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdrcý"

· Provozní pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016, kód 1.1.a) uvedené v tab. 1.1.1.e.
Tabulka 1.1.1.e, Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - Provozní pec

Bertrams F 397.1
Látka nebo ,

Emisní zdroj Jednotka Závazný emisní hmit
ukazatel

Provozní pec Bertrams
NO, mg.m" 200'/ 100' '

na ohřev skladů smol ,,nová
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smola' F 397.1, $palujicÍ zemni
plyn, příkon 3,50 MW

zdnoj č. 016
CO mg m-' 100'/ 50'

Emisnl limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu
kyslíku 3% (vztažné podmínky A).
' Emisní limit platný do 31,12.2019
' Emisní limit platný od 01.01.2020
' Pokud provozovatel prokáže, že nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhrlDut

použitlm nizkoemisnich hořáků, pIati specifický emisní limit 200 mg/m'.

l) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacicmárni zdroj:

· Zařízeni na využitf druhotného energetického zdroje, kotel DI (zdroj č. 017, kód 1,1.b)
uvedené v tab. 1.1,1,1.

Tabulka 1.1.1.1. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacknárnl zdroj - kotel DI
Látka nebo

Emisní zdroj Jednotka závazný emisní lim it
ukazatel

Zařizení na využiti druhotného SO2 mg.m"' 1500
energetického zdroje, kotel DI,

, NO, mg.m" 450spalujicl těžkou dehtovou směs,
příkon 25,2 MWi, TZL mg.m"' 30

zdroj č. 017

CO mg.m"' BD

Emisní limity vztaženy na normálni $tävové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu
kysliku 3% (vztažné podmínky A).

Autoňžovaná měňenl emisi na vyjmenovaných slacionámlch zdkýlch znečišťování ovzduší v roce 2016 byla
pmvozovalelem oznámena ve lhůtě nejméně 5 pmcovn/ch dni p/bd provedením měibnl v souladu s § 6
odst, 7 zákona č, 201/2012 Sb

Autorizované měřeni emisí na výduchu z jednotky ENETEX ľ v roce 2016 bylo povedeno autoňzovanou
měňfc/skupinou Detekta s.r.o,, se s/d/em Bino - Ma/oměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne
23. 3. 2016 (Pmtokol č. 057al2016).

Autoňzované měňeni emisi na výduchu z jednotky ENETEX 2 v rem 2016 bylo provedeno autoňzovanou
měňc/skupinou Detekta s.r.o., se s/dkm Bmo - Maloměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne
11. 5. 2016 (Protokol č. 11&92016).

Autorizované měřénl emisí na výduchu z jednotky ENETEX 3 v roce 2016 bylo provedeno auton"zovanou
měňc/skupinou Detekta s.r.o., se šIdem Bmo - Ma/oměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, /C 499 70 658 dne
IQ 5. 2016 (Pmtoko/č, 11OhQ016).

Autoňzované měkni emisi na výduchu z jédnotky ENETEX 4 v roce 2016 bylo provedeno autorizovanou
měňci skupinou Detek/a s.ro., se s/d/em Brno - Mdoměňce, Franzova 63, PSČ 614 (X), lČ 499 70 658 dne
10. 5. 2016 (Protokol č. 110d2016).
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Autoňzované měňénl emisi na výduchu z provozní trubkové pece F 260.1 v roce 2016 bylo pl"ov6deno
autorizovanou měřlci skupinou Detekla s.r,o., se s/d/om Bmo - Ma/oměňw, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ
499 70 658 dno 23. 3. 2016 (Pnotakol č. 057h/2016).

Aubhzované měHní emiSí na výduchu z provozní trubkové pece F 268.1 v roce 2016 nebylo provedeno
z důvodu neprovozovánl zdmýě znečištbvánl ovzduší po ceľě období roku 2016.

Autorizované mě/bni emiSí na výduchu z provozní pece Bedrams F 397. 1 v roce 2016 byb provedeno
autoňzovanou měřicí skupinou Detokta s,r.o., sa sídlem Brna - Ma/oměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ
499 70 658 dne IQ 5. 2016 (Ptotoko/C. 110d2016).

AutonZované měkni emisi na výduchu z fi/tm Litwin v mce 2016 bylo provedeno autorizovanou měňd
skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Bmo - Ma/oměň'ce, Franzova 63, PSČ 614 (K), lČ 499 70 658 dne 11. 5.
2016 (Protckol č. 110dL2016).

Autorizované měření emisí na výduchu z kotle DI v mce 2016 bylo pmvedeno autorizovanou měňcl
skupinou Technické služby ochmný ovzduší Ostíava spoL s r. o., se s/d/em Ostrava - Moravská Ostrava,
Janáčkova 102á/7, PSČ 702 (X), lČ 496 06 123 dne 15. 9. 2016 (PMcNo1 č. Mm59/2016'04),

Výsledky autorizovaných měňenl emisi jsou uvedeny v náskduj/ci tabulce,

Zdroj ří Znečištb/íct
Emkri limit Naměřen- hodnota

Za zoni látka Koncentrace Hmot tok Koncentrace Hmot tok
[",q-m"j (kq-h1 (m"""1 (k.q·h"'l

7ZL 200 s2,5 2,8 0,016
SO2 2500 " 20 2426 13,230

101 ENETEX 1 NOu 500 > 10 196 1,069CO 500 > 5 7 0,040
H2š 10 " 0,1 1,310 0,0'07145
TOC 50 - 1,1 0,006
TZL 200 s2,5 3,4 0,005
SCh 2500 > 20 12 0,018

103 ENETEX 2 NO. 500 > 10 37 0,056
CO 500 · 5 188 0,285
TOč 50 · 1,4 0,002
TZL 200 S2,5 6,2 0,011
SO2 2500 > 20 96 0,165

108 ENETEX 3 NO, 500 · 10 112 0,191
CO 500 · 5 32 0,055
TOC 50 - 6 0,010
TZL 75 - 2,9 0,007
SÔ2 2500 · 20 20 0,048

113 ENETEX 4 NO, 500 > 10 48 0,113
CO 500 · 5 20 0,048
TOČ 50 - 1 0,002

115 Filtr F 178.18 TZL 200 S2,5 0,8 0,007
SCh 1700 - Zaňzenf Zaňzenl

011 Pec F 268.1 NQ· 450 - nebylo v roce nebylo v roceTZL 100 - 2016 2016
CO 175 - ptovozováno provozováno
SÔ2 J1700 - - -

012 Pec F 260.1 NÓa 20ů/450 - 138 1,1987ZL J10Q
CO 10Q/175 - 4 0,031

016 Pec Bertrams NOx 200 - 179 0,303F 397.1 CO 100 - 19 0,032
sCh 1700 - 546 7,642

017 DI NO, 450 - 422 5,908
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7ZL 100 - 13,1 0,183
CO 175 - ·23 < 0,310

Autoňzovaná mé/bn/ emisi na |Mmenovaných stacionám/ch zdno//ch znečištóvánl ovzdušl v lOCě 2016
prokázala plněni emišn/ch limitů vymezených Odbonem životního prost/bd/ a ze/nědě/stv/ Krajského úňídu
Zlínského kraje Rozhodnutím o vydáni změny integmvaného povo/en/ č. 17 pro ,,Zařlzenl souboru
chemi¢kých výnob - základní závod DEZA, a.s,, Valašské Mezi/'/či" společnosti DEZA, as. pod č.j. KUZL
6056CíL2015 (spiSová značka KUSP 6056(V2015 ŽPZE-KB) ze dne 20. 11, 2015 s nabytím právni mocidne
9. 12. 2015

Žádná z hodnot koncentracl zneč/šW//c/ch látek zjištěných jednot/ivýrn měibn/m ani žádná
z tNetim/nutoyých st/edn/ch hodnot koncentmcl znečišľuj/c/ch látek nepňekročijy hodnotu 120 % emkn/ho
limitu. Výsledky autorizovaných měřeni emisi - průměmé hodnoľy, hodnoty zjištěné jEdnot/ivým měňen/m,
ti'jčetimjnutové střední hodno(y sp/njN ustanoveni § 6 písm. a) vyhlášky MZP č. 415/2012 Sb.

Protokoly z äutMzovaných měňenl emisi na vyjmenovaných slacionám/ch zdtoj/ch zneč/št'ováni ovzdušl
v roce 2016 byly zaslány na adresu ČŮP - 0/ Bmo ve lhůtě do 90 dnů od data proveden/měkn/ dle § 17
odst. 3 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.

Autorizovaná měňenl emisi na vyjmenovaných stacionárních zdro/lch znečišťovánl ovzduší v roce 2017 byla
pnovozovatelem oznámena ve lhůtě nejméně 5 pracovních dni p/bd pmveden/m mě/bn/ v souladu s § 6
odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb,

Autorizované měňenl emisl na výúuchu z jednotky ENETEX 1 v roce 2017 bylo provedeno autoňzovanou
mě/7c/skuplnou Debkta s.ro., se s/d/ern Bmo - Ma/oměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, /C 499 70 658 dne
29. 3. 2017 (Probko/č. 086a/2017).

Autorizované měřeni emiSi na výduchu z jednotky ENETEX 2 v fDCě 2017 bylo provedeno autorizovanou
měňcl skupinou Detekta s.r,o., se sídlem Bmo - Maloměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne
31. 3. 2017 (Protokol č. 066b2017).

Autonizované měňenl emisi na výduchu z jednotky ENETEX 3 v roce 2017 bylo piovedeno auto/izovanou
měňcl skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Bmo Mabmě/"ce, Franzova 63, PSC 614 00, lČ 499 70 658 dne
30. 3. 2017 (Protokol č. 066c/2017).

Auton'zované měibní emisi na výduchu z jednotky ENETEX 4 v roce 2017 bylo píovedeno autorizovanou
měř/c/ skupinou Detekta s.ro., se s/dkm Bmo - Ma/oměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658, dne
30. 3. 2017 (Protokol č. 066a'2017),

Autorizované měřeni emisi na výduchu z provozní trubkové pece F 260.1 v roce 2017 bylo pnovedéno
autorizovanou měřici skupinou Detekta s.r.o,, se sídlem Bmo Ma/oměň'ce, Franzova 63, PSČ 614 CH), lČ
499 70 658 dne 29, 3. 2017 (Pmtokal č. 086b'2017).

Autorizované měkni emisí na výduchu z pmvoznl tmbkové pece F 268. 1 v noce 2017 nebylo provedeno
z důvodu neprovozováni zdro/e znečišťovánlovzdušl po celé období roku 2017.

Autorizované měibnl emisi na výduchu z ohbvu ň/mové odparky F 260.3, F 260.4 v ruce 2017 byla
provedeno autoiizovanou měňcl skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Bmo - Ma/oměňce, Franzova 63, PS¢
614 00, lČ 499 70 658 dne 30 3. 2017 (Protokol č. 066e/2017).

Autorizované měření emiSi na výduchu z filtru Litwin v roce 2017 bylo provedeno autonizovanou měňd
skupinou Ddekta s.r,o., se sídlem Bmo - Mabměňce, Franzova 63, PSČ 614 ca lČ 499 70 658 dne 31. 3,
2017 (Protokol č. 066d/2017).

Autatizované měňenl emisi na výduchu z kotle DI v roce 2017 bylo provedeno autorizovanou měňd
skupinou Technické služby ochrany ovzdušl Oshava spoL s r. o., se s/dkm Osbava - Moravská Ostrava,
janáčkova 1020/7, PSČ 702 00, lČ 496 06 123 dne 30. 5. 2017 (Protokal č. MV4673'2017tD1).
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Výsledky aulonizovaných měkni emisi jsou uv6deny v náskduj/c/ tabulce.

zdroj ZaNzenl zhečišnli/ci
Emisd limit Namóňon= hodnota

látka Koncenhace Hmot. tok Koncentrace Hmot. tok(m±m"j /kq·h"l /mq·m"'j (kq.h"l
TZL 200 S 2,5 3,5 0,018
So, 2500 > 20 1765 9,448

101 ENETEX 1 NOx 500 > 10 85 0,454CO 500 · 5 71 0,378
HzS 10 · 0,1 5,0 0,027
TOČ 50 - 0.987 0,005285
TZL 200 S2,5 3,8 0,006
SÔ? 2500 · 20 38 0,055

103 ENETEX 2 NOw 500 · 10 83 0,122
CO 500 · 5 128 0,189

TOČ 50 - 1,0 0,001
TZL 200 S2,5 6.8 0,012
SO2 2500 · 20 6S 0,116

108 ENETEX 3 NOw 500 · 10 38 0,066
CO 500 · 5 10 0,018
TOC 50 - 6,3 0,011
TZL 75 - 3,0 0,007
SÔ2 25® " 20 23 0.052

113 ENETEX 4 NO, 500 · 10 59 0,138
CO 500 · 5 7 0,017
TOC 50 - 1.9 0,004

115 Filtr F 178.18 TZL 200 S2,5 0,8 0,007
SÓ2 1700 - Zaňzenl Zai'/zen/

011 Pec f 268 1 NCh 450 v roce nebýo v roceTZL 100 - 2017 2017
CO 175 - provozováno pmvozováno
SÔ2 J1700

012 Fbc F 260 1 NOr 2(W450 - 115 0,9677ZL J100
CO 1Oä/175 - 2 0,019

014 Holák F 260. 3 NČ)r 200 - 144 0,024CO 100 - 6 0,001

014 Holák F 260.4 NOx 200 - 135 0,025CO 100 - 6 0,001
SOz 1700 - 930 11,261

017 Kotel DI NOx 450 - 4O\O 4,836TZL 100 - 30.9 0,338
CO 175 - " 28 < 0,343

Autafizovaná měňenl emisí na vyjmenovaných stacionám/ch zdm//ch znečišťování ovzduší v ncce 2017
pmkázala p/něn/ emisních limitů vymezených Odborem životního prostibdl a zelnědě/stv/ Krajského Uhdu
Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č. 17 pm »Zäřizen/ souboru
chemických yýmb - základní závod DEZA, as., Valašské Mez/ňči' společnosti DEZA, as. pod c.j. KUZL
60566R015 (spisová značka KUSP 6056&2015 ŽPZE-KB) ze dne 20. 11 2015 s nabytím právni moci dne
9. 12. 2015

Žádná z hodnot koncentrací znečišťuj/cich látek zjištěných kdnoth"vým měňenitn ani žádná
z tBetiminutových středních hodnotkoncentraci znečištů/'/c/ch látek nepňf?kfuči/y hodnotu 120 % emisn/ho
limitu. Výsledky autoňzovaných měřenl emisí - pnjměmé hodnofy, hodnotý zjištěné jednot/Ným měřen/m,
trcetjm/nutové súědnl hodnoty splnily ustanoveni § 6 písm. a) vyhlášky MZP č. 415/2012 Sb.
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Protokdy z autorizovaných měňenl emisi na vKmenovaných stackmám/ch zdm//ch znečišťováni ovzduší
v roce 2017 byly zaslány na adresu C/ZP - 0/ Bmo ve lhůtě do 90 dnů od data provedeni měření dle § 17
odst. 3 p/sm. h) zákona č, 201/2012 Sb.

Autoňzovaná měkni emis/na vyjmenovaných stacionám/ch zdlo/'/ch znečištbván/ovzduš/ v roce 2018 byla
prwozovate/em oznámena vg lhůtě ne/méně 5 pracovn/ch dni p/bd provedením mělbnl v souladu s § 6
odst. 7 zákona č. 201ňO12 Sb.

Autorizované měkni emisi na výduchu z jednotky ENETEX 1 v roce 2018 bylo pfovedeno autcňzovanou
mě/k/skupinou Detekta s.r.o., se sídlem Bmo - Ma/oměň'ce, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne
30. 5, 2018 (Rotokol č, 079a/2018).

Auton'zované měňenl emisi na výduchu z jednotky ENETEX 2 v noce 2018 bylo ptowdeno autoňzovanou
měňclskupinou Detekta sao., se sídlem Bmo - Ma/oměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne
1. 6. 2018 (Protokol č. 101b/2018).

Autorizované měkml emŔs/ na výduchu z jednotky ENETEX 3 v me 2018 bylo pn:wedeno autoňzovanou
měňd skupinou Detekta s.r,o., se sídlem Bmo · Mdoměň'ce, Franzova 63, PSČ 614 (X), lČ 499 70 658 dne
31. 5. 2018 (Píotokd č. 101o'2018)-

Autorizované měibnl emisi na výduchu z jednotky ENETEX 4 v roce 2018 bylo provedeno auton"zovanou
měňc/skupinou Detekta s,r.o., se sídlem Bmo - Ma/oměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne
31. 5. 2018 (Protokol č. 101d'2018/-

Autorizované měkni emisí na výduchu z provozní trubkové pece F 260. 1 v roce 2018 byla p/ovBdeno
autonizovanou měřicí skupinou Detekta s,r.o., se sídlem Bmo - Ma/oměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, C
499 70 658dne 30. 5. 2018 (Prot&o1 č. 079h/2018).

Autcňzované mčňenl em/š/ na výduchu z provozní pece Weishaupt F 278.1 V fOCťiŕ 2018 bylo provedeno
autorizovanou měňd skupinou Ddekta s.r,o., se sídlem Bmo - Ma/oměňče, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ
499 70 658 dne 1, 6. 2018 (Protokol č, 079CR018).

Autorizované měřeni emiSi na výduchu z ň/tru Litwin v roce 2018 bylo piove@no autorizovanou měňci
skupinou Detekta s,r,a, se s/d/etn Brno - Maloměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne 1. 6.
2018 (Prutokd č. 101aň018).

Autorizované mě/bni ómisl na výduchu z kotle DI v roce 2018 bylo provedeno autorizovanou měř/c/
skupinou Technkké služby ochmný ovzduší Ostrava spoL s r- o;. se sídlem Ostmva - Moravská Os/mva,
janáčkova 102ä/7, PSČ 702 DO, /C 496 06 123 dne 9. 10, 2018 ,Pnotokdč. MV5172/201&'D2).

výsledky autoňzovaných měřěnl emisi jsou uvedeny v nás/eduj/ci' tabulce,

Emlsd limit Naměhn= hodnota
Zdm/ Zaňzenl Zheč/štb/i"i Koncentmce Hmot tok KQncentľace Hmot. toklátka (mq·Wj /kl7j"l (mq·m"j /k¶·h"'l

TZL 200 S2,5 4,5 0,025
SO, 2500 " 20 579 3,206

101 ENETEX 1 NOx 500 · 10 72 0.398CO 500 " 5 73 0,403
H,S 10 " 0.1 11,4 0,063
TOC 50 - 1,453 0,008051
TZL 20'0 5'2,5 3.9 0,006
SO, 2500 " 20 9 0,013

103 ENETEX 2 NO, 500 · 10 72 0,105
CO 500 · 5 102 0,150
TOČ 50 - 2,1 0,003

108 ENETEX 3 TZL 200 S 2,5 6,9 0,011
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SÔ2 2500 · 20 34 0,055
NO, 500 · 10 109 0,177
CO 500 > 5 3 0,005
TOC 50 - 0,8 0,001
TZL 75 - 2,8 0,006
SÔ2 2500 " 20 15 0,034

113 ENETEX 4 NO, 500 " 10 63 0,144
CO 500 · 5 15 0,033
TOč 50 - 0,8 0,002

115 Filtr F 178.18 TZL 200 S2,5 0,8 0,008
SOz 1700 - Zař/zeni Zaňzenl

011 Pec F 268.1 NOv 450 - nebylo v roce nebµo v roceTZL 100 - 2018 2018
CO 175 - provozováno provozováno
Sch -/1700

012 Pec F 260.1 NOx 20Q/450 - 128 1,141TZL J100
CO 10W175 - 18 0,156

Poc NO, 200 - 136 0,115
013 Weishaupt CO 100 - 23 0.020

F 278.1
SÔ2 1700 - 453 10,326

ůĺť Kotel Di NÔr 450 - 433 9,878TZL 100 - 1.8 0,038
CO 175 - 35 0,806

Autorizovaná měřeni emisi na vyjmenovaných staciônámlch zdro//ch znečištbvánl ovzduší v roce 2018
prokázala plnění emisních limitů vynezených Odbomm životního pnostňedl a zemědé/stv/ Krajského úřEídu
Zlínského km/é Rozhodnutím o vydáni změny integrovaného povdenl č. 17 pro ,Za/7zen/ souboru
chemických výmb - základni závod DEZA, a.s., Valašské Meziňči" společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL
6056&'2015 (spisová značka KUSP 6056&2015 ZPZE-KB) ze dne 20. 11. 2015 s nabytím právní moci dne
g. 12. 2015.

Zádná z hodnot koncentraci znečišťuj/c/ch látek zjištěných jednotlivým M%n/tn ani žádná
z ůkMiminutových sNdn/ch hodnot koncentraci znečištů//c/ch látek nepRgkľočÁ/y hodnotu 120 % emisního
liínitu. Výsledky autoňzovaných fněNn/ emisí - pNměmé hodno¢y, hodnoty zjištěné jědnotlivým měňen/m,
tňčetiminutové stňednl hodnoty splnily ustanovení § 6 písm. a) vyhlášky MŽP č, 415'2012 Sb, změněné
vyhláškou MŽP č. 452/2017 Sb,

Protokoly z autorizovaných měňeni emisi na vjjmenovaných stacionárních zdnqj/ch znečištbváni ovzdušl
v roce 2018 byly zaslány na adresu Č/ŽP - Ol Bmo ve lhůtě do 90 dnů od data pmvedeni měňenl dle § 17
odst. 3 písm. h) zákona č, 201L2012 Sb.

Auton"zQvaná měkni emisl na vyjmenovaných stacbnám/ch zdrOiich znečištôvánl ovzduší v řDCé 2019 byla
pmvozovale/em oznámena ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní p/bd proveden/m měřénl v souladu s § 6
odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.

Autorí'zované měření emisi na výduchu z jednotky ENETEX l v roce 2019 bylo provedeno aulorizovanou
měňc/skupinau Detekta sao,, se s/d/om Bmo · Ma/oměňce, Franzova 63, PŠC 614 00, lČ 499 70 658 dne
21. 5. 2019 (Pmtokol č. 100aňO19)-

Autorizované měléni emisl na výduchu z jednotky ENETEX 2 v FOCťj 2019 bylo provedeno autoňzovanou
měř/c/skupinou Detekta s.r.o,, se sídlem Bmo - Ma/oměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ 499 m 658 dne
23. 5. 2019 (PMokol č. 119b'2019).

Autorizované měřenl emisi na výduchu z jednotky ENETEX 3 v roce 2019 byb pmvedeno autorizovanou
měňd skupinou Detekta s.r.o., se sldlom Bmo - Maloměňce, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne
22. 5, 2019 (Protokol č. 119CQ019).
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Auton'zované měibnl emisi na výduchu z jednotky ENETEX 4 v roce 2019 bylo prove&no autorizovanou
měř/c/skupinou Delekta s,r.o., se sídlem Bmo - Ma/oměňce, Franzova 63, PS¢ 614 00, lČ 499 70 658 dm
22. 5. 2019 (Pnotokd č. 119a/2019).

AutQrlžované mě/bni emisi na výduchu z provoznl trubkové pece F 260. 1 v toče 2019 bylo pmvedeno
autoňzovanou měňcl skupinou Detekta s.r.o., se šidlem Bmo - Ma/oměňce, Franzova 63, PSČ 614 00 dne
21. 5. 2019 (PFutoko/ č. 10Obv2019).

Autorizované mělbnl emisí na výduchu z provozní pece Bertmms F 397.1 v /UCé 2019 bylo provedeno
auton'zovanou měř/c/ skupinou Detekta s,r,o., se sídlem Brno - Ma/oměňce, Franzova 63, PSČ 614 OD, lČ
499 70 658 dne 23. 5. 2019 (Protokol č, 119e/2019)-

Autoíizované měňml emiSí na výduc/)u z ohřěvu /í/mové odpafky F 260.3, f 260.4 v roce 2019 bylo
provedeno autorizovanou měřici skupinou Detekta sto., se sídlem Bmo - Malóměňce, Franzova 63, PSČ
614 00, lČ 499 70 658 dne 21, 5. 2019 (Pnotoko/č. 100d2019).

Autoňzované mě/bnl emisí na výduchu z fí7tru L/tw/n v roce 2019 bylo provedeno auton"zovanou měňd
skupfhou Detekta s.r.o., se s/dkm Bmo - Malorněňče, Franzova 63, PSČ 614 OD Bmo, lČ 499 70 658 dne
23 5. 2019 (PnMakol č. 119d'2019).

Autoňzované měřéni emisl na výduchu z kotle DI v lOC9 2019 bylo provedeno autorizovanou měřici
skupihou Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol, s r. o., se s/dkm Ostrava - Moravská Ostrava,
janáčkova 102ä/7, PSČ 702 oa lČ 496 06 123 dne 15, IQ 2019. Protokol z měňenl emisi nebyl v době
kontroly k dispoziCi.

Výsledky autoňzovaných měiEml emisi jsou uvedeny v nás/edu//cí tabulce,

Zdm/ Zaňzenl Zneč/štb/ki
EMŠv i/imlt Naměňená hodnota

látka Koncentrace HmQt. tok Koncentrace Hmot tok1'mq·""j /k.q·h"l [m$řm"'l /kq-h"l
TZL 200 5-2,5 5,2 0,029
SCh 2500 > 20 839 4,584

101 ENETEX 1 NOx 500 > 10 103 0,560CO 500 > 5 90 0,492
Sulfan 10 · 0,1 9,2 0,050
TOČ 50 - 0,7 0,004
TZL 200 ,S2,5 3,9 0,006
SÔ2 2500 · 20 22 0,031

103 ENE7EX 2 NO, 500 · 10 69 0,098
CO 500 >5 125 0,178
TOč 50 - 2,1 0,0'03
TZL 200 š2,5 5,7 0,009
SÔ2 2500 " 20 34 0,053

108 ENE7EX 3 NO, 500 ·10 109' 0,171
CO 500 > 5 3 0,005
TOC 50 - 3,2 0,005
7ZL 75 - 2,7 0,006
SO2 2500 " 20 22 0,050

113 ENETEX 4 NO, 500 · 10 27 ä060
CO 500 > 5 11 0,025
TOČ 50 - 2,7 0,006

115 Eůtr F 178,18 TZL 200 S"?,5 0,9 0,008
SÔ2 1700 - Zaňzenl Zař/zen/

011 kc F 268,1 NOt 450 - nebylo v nnce nebylo v roceTZL 100 - 2019 2019
CO 175 - pmwzováno provazováno

012 Flee f 260 1 SCh J1700 - - -
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NOx 200V450 · 126 1,1082
7ZL J100 · -
CO 10Q/175 - 2 0,020

014 Hořák F 260.3 NOx 200 - 35 0,028CO 100 - 2 0,002

014 Hořák F 260.4 NOx 200 - 32 0,027CO 100 - 2 0,002

016 Pec BMmms NO. 200 - 189 0.305F397.1 CO 100 - 19 0.030

Autorizovaná měkni emisi na vyjmenovaných stacionárních zdm/ich znečišťováni ovzduší v roce 2018
pmkáza/a p/něn/ emisních limitů vymezených Odborem žNotn/ho prostředí a zemědělství Krajského úřadu
z//nského kraje Rozhodnutím o vydání změny integmvaného povdenl č. 17 pro .Zaňzenl souboru
chemických výrob - základni závod DEZA, a.s., valašské Meziř/čŕ spdečnosti DEZA, a.s. pod čj. KUZL
6056&2015 (spisová značka KUSP 60566'2015 ŽPZE-KB) ze dne 20, 11. 2015 s nabytím pMvnl moci dne
g, 12 2015 a Rozhodnut/m o vydán/změny integrovaného povo/en/č. 22 pro ,Zaňzen/souboru chetnických
výrob - základni závod DEZA, as., Valašské Meziňčl" společnosti DEZA, a.s. pod ej KUZL 73621/2018
(spková značka KUSP 73621ň018 ŽPZE-KJ) ze dne 22. 1. 2019 s nabyt/m pnávni moci dne 8. 2. 2019.

Žádná z hodnot koncentraci znečištb//clch látek ziištěných jědnoúivým měNn/m ani žádná
z tňi»timinut(=h stibdn/ch hodnot koncentmcl znečišťu//c/ch látek nepleknclčity hodnotu 120 % emisního
limitu. Výsledky autoriZovaných měľénl emisi - průměmé hodnoty, hodnoty zjištěné Mnot//vým měřen/m,
tňčetlmjhutové stňednl hodnoty splnily ustanoveni § 6 písm. a) vyhlášky MŽP č 415'2012 Sb. změněné
vyhláškou MŽP č. 452'2017 Sb.

Protokoly z autorizovaných měibnl emisi' na vyjmenovaných stac/onám/ch zdncý/ch znečištbvánl ovzduší
v roce 2019 byly zaslány na admsu ČŮP - 0/ Bmo ve lhůtě do 90 dnů od data provedeni měňenl dle § 17
odst. 3 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb,

1,1,7, Zařizenl chemické čistírny odpadních vod (8. provoz, provoznl celek 006, Vodnl hospodářgtv[)

a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm, a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj, který se skládá ze
zařizeni:

· destilační kolona (zdroj č. 601, zařízeni 601. kód 2.6)
· pračka (zdroj č. 601, zařízeni 602, kód 2.6)
· detoxikace (zdrcý č, 601, zařízeni 607. kód 2.6)
· sklady OV (zdroj č. 601, zařizení 605 a 606, kód 6.25)

a je zakončen zařízením ke snižováni emisí ENVIROTEC vh (zdroj č. 601, kód 2.6), uvedené v tab, 1 1.7,a
Tabulka 1.1.7.a, Závazné emisní limity pro zařízením ke snlžováni emisí ENVIROTEC VH

Látka nebo
Emisní zdroj Jednotka závazný emisní limit

ukazatel
200 při hmotnQ$tnim

zařlzení ke snižovánl emisní toku S2 500 g.h"'
TZL mg.m"3

ENVIROTEC VH 150 při hmotnostním
z vyjmenovaných stacionárnlch toku "2 500 g.h"'
zdrojů destilační kolona, pračka, 2500 při hmotnostním

SO2 mg.m '
detoxikae a sklady OV toku "20 000 g.h-'

zdig č. 601 NÔ2 mg m3 500 při hmotnostním
toku >10 000 g.h '
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500 pii hmQtnostnim
CO mg.m"'

toku "5 000 g.h"'
Organické látky
vyjádřené jako

, mg.m-3 50čelkovy organický
uhhk (TOČ)

Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmlnky a vlhký plyn (vztažné podmínky B)

b) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj, který se skládá ze
zařízení:

· vakuový Mr (zdroj č. 603, zařIzení 603, kód 2.6)
a je zakončen zařlzenim ke snižování emisí Wanda S-2, uvedeno v tab. 1 .1.7.b,
Tabulka 1.1.7.b. Závazné emisní limlty pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - odplyny z vakuového

filtru (Wanda S-2)
Látka nebo , . ,

Emisní zdroj Jednotka Závazný emtsni limit
ukazatel

200 při hmotnostním
toku ss2 500 g.h '

TZL mg m 3 .
zai'ízenl ke snižování emisní 150 pri hmotnostním

Wanda S-2 toku "2 500 g.h'
z vyjmenovaného stacionárnlho

zdroje vakuového filtru Organické látky
zdroj č. 603 vyjádřené jako

mg m' 50
celkový organický

uhlík (TOČ)

Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B).

c) Pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Bidogická čistírna odpadních vod, zdroj 604, kód 2.6 se emisní
limity nestanovuji-

Bod 1 1,7. byl vyjmut z IP rozhodnutím ze dne 14.2.2018 čj- KUZL 69270/2017 n.p.m. 2.3.2018 (změna IP
Č. 21).

Autorizovaná měňenl emisi na vyjinenovaných stacionárních zdr'o//ch znečišťováni ovzduší v řoc8
2016 byla provozovatelem oznámena ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnl před p1Dved6n/m mě/bn/
v souladu s § 6 odst. 7 zákona č. 201QO12 Sb.

Autorizované měNni emisi na výduchu z jednotky ENV/ROTEC vh v roce 2016 bylo povedeno
auton'zovanou měřici skupinou ELVAC EKO7ECHN/KA s.to., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Tavičská
337/23, PSČ 703 00, lČ 268 39 652 dm 22. 9. 2'016 (PMoko/č. 201/2016).
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Autorizované měřeni emisi na výduchu z jednotky Wanda S-2 v roce 2016 bylo provedeno
autoňzovanou měňcl skupinou EL VAC EKOTECHN/KA s.r.o., se sídlem Ostmva - Vítkovice, Tavičská
337/23, PSČ 703 OCt lČ 268 39 652 dne 4, 11, 2016 (Protokol č, 244/2016).

Výsledky autoňzovaných měíbnl emisi jsou uvedeny v nás/edui/cj tabulce.

i . Emlsrl limit NaměhenE hodnotaZdro/ Zahzenl Znečlštbjcílátka Koncentrace Hmot tok Koncentrace Hmot, tok
(m·""1 [k¶.h"'l [mq·m"j /kq·h"'l

TZL 200 ' <2,5 L5 0,0157

601 ENVIROTEC SCh 2500 " 20 15 q 158VH NOr 500 " 10 44 0,453
CO 500 " 5 1,0 0,0127
TOČ 50 - 1,5 0.0159

603 Wanda S-2 TZL 200 s"2,5 0,9 0,00141TOČ 50 - 26 0.0398

Autorizovaná měkni emisi na vyjmenovaných stacionám/ch zdmj"/ch znečišťováni ovzduší v roce 2016
ptokáza/a plnění emisních limitů vymezených Odbomm životního pmst/bd/ a zemědě/stvi Kkýského úňädu
ZMnského kraje Rozhcdnut/m o vydáni změny integrovaného povaleni č, 17 pro ,Zaňzenl souboru
chemických týrob - základní závod DEZA, as., Valašské Mgziň'Č/" společnosti DEZA, as, pod č.j. KUZL
60566QO15 (spisová značka KUSP 60566/2015 ŽPZE-KB) ze dne 20. 11. 2015 s nabytím právni mocidne
9. 12. 2015,

Žádná z hodnot kcincentracl znečištb//c/ch látek zjištěných jednotlivým měřen/m ani žádná
z tňcetiminutových středních hodnot koncentrací znečištůiic/ch látek neplbkroči/y hodnotu 120 % emisn/ho
liínitu. Výsledky autorizovaných měňenl emisi - pnlměmé hodnoty, hodňo¢y zjištěné jednot/řvým měňen/m,
tňcetinúnutové st/édnl hodnoty sp/My ustanoveni § 6 p/sm, a) yyh/ášky MŽP č. 41512012 Sb.

Protokoly z autoňzovaných měňeni emisi na vyjmenovaných stacionám/ch zdncý/ch znečišťováni ovzduší
v roce 2016 byly zaslány na adresu ČŮP - Ol Bmo ve lhůtě do 90 dnů od data pmveckml mě/bn/ de § 17
odst. 3 písm. h) zákona č. 201L2012 Sb.

Autorizované měřeni om/s/ na vyjinemvaném stacionám/m zdnoji znečišťování ovzdušl v roce 2017 bylo
pmwzovate/em oznámeno ve lhůtě mjínéně 5 pracovn/ch dni pňed pruvedenlm měibni v souladu s § 6
odst. 7 zákona č. 201M)12 Sb.

Autorizované měkni emisl na výduchu z jednotky ENV/ROTEC vh v roce 2017 bylo provedeno
autoňzovanou měňci skupinou ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o., se sídlem Ostrava - VítkovCe, Tavičská
337/23, PSČ 703 00, lČ 268 39 652 dne 20. 9. 2017 (Protokol č. 207/2017).

Výsledky autorizovaného měňenl emisí jsou uvedeny v nás/edu//c/ tabulce.

Emisr/limtt Naméňená hodnota
zdroj Zatkeni Znečišňw/lcl Koncenhce Hmot. tok Koncentraco Hmot tokLátka M·m"'j (kg-h"j /"q'""'1 (kA·h"l

TZL 200 s2.5 3,6 0,0408

601 ENV/ROTEC
SO? 2500 " 20 11 O 121

VH NOx 500 · IQ 11 Q125
CO 500 " 5 2 0,0199
TOC 50 - 3,6 0,0408

Autorizované měibnl emisi na vyjínenovaném stacionárním zdroji znečištbvánl ovzduší v roce 2017
prokázalo plněni emisních limitů vymezených Odborem životního prostředí a zemédělstvl Krajského úřadu
Zl/nského kra/b Rozhodnutlm o vydáni změny integrovaného povo/en/ č, 17 pro ,Zaňzenl souboru
chemhkých výnob - základni' závod DEZA, as,, Valašské Meziň'čl" společnosti DEZA, as. pod č.j. KUZL
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60566/2015 (spisová značka KUSP 60566/2015 ŽPZE-KB) ze dne 20. 11. 2015 s nabyt/m právní moci dne
9. 12. 2015.

Žádná z hodnot koncentraci znečišt"uj/cich látek z/ištěných jednotlivým měřením ani žádná
z tňcetiminutových stkdn/ch hodnot koncentraci znečištb/Ĺc/Gh látek nopkkmči7y hodnotu 120 % emisního
limhľu. Výsledky autorizovaných měňenl em/s/ - průměrné hodnoty, hodnoty zjištěné jednotlivým mělbn/m,
tňčetiminutové st/bdn/ hodnoty splnily ustanovení § 6 písm. a) vyhlášky mZp č. 41512012 Sb.

Pmtokol z autorizovaného mě/bn/ emisí na vyjinenovaném stactbnárn/m zdmj'i znečištbváni ovzduší v noce
2017 byl zaslán na admsu ČlŽP - Ol Bmo ve lhůtě do 90 dnů od data provedenl měřbnl dle § 17 odst. 3
písm. h) zákona č 201L2012 Sb.

1.1.10.Chemická čistírna oděvů
a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst 4 písm. a) zákona o ochraně

ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj:
· chemické čištění oděvů (zdroj č. 951, zařízenl 951 a 952, kód 9.7)

uvedené v tab, 1.1.10.a.
Tabulka 1.1,10.a. Závazné emisní limitv Dŕo vvimenovanY stacionárni zdrc-i — chemické čištění oděvůaounca 1.1,1 u.a. L.ävazne emrsm nmuy pk) vyjmenuvany 5[acfunarm zurč-j c:wwm ocie'

Látka nebo .
Emisní zdroj jednotka Závazný emisní limit

ukazatel

Chemické čištění oděvů VOC" g.kg ' 20
zdroj č. 951

e " W W

Látka nebo . .
" ' Jednotka Závazný emisní hmitEmlsnl zdroj ukazatel

Chemické čištěni oděvů voe" g.kg-' 20
zdroj č. 951

" podíl hmotnosti emisI těkavých organických látek a celkové hmotnosti vyčištěného a vysušeného
výrobku.

Platné do 22.3.2017, změnou č. 20 IP n.p.m dne 23.3.2017 zni bod 1,1.10. následovně:

1.1.10. Další souvisejki činnosti
a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně

ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pm vyjmenovaný stacionárni zdruý:
· chemické čištění oděvů (zdroj č. 951, zařízeni 951 a 952, kód 9.7)

uvedené v tab, 1.1.10.a.
Tabulka 1.1.10.a. Závazné emisní Iimitv pro vvimenovanÝ stacionárni zdroi - chemické čištěni oděvů

'} podíl hmotnosti emisl těkavých organických látek a celkové hmotnosti vyčištěného a vysušeného výrobku.

Plněno. Pmkazov{Sň/ E)/něn/ emisníhQ /imitu vYimenQvaném S(acionám/m zdmji ¥nečištRv¢n/ ovzdy$1
,,Chemi¢ké čišten/ oděvů" je plov%ěno v toční hmQtl?ostr?/ bilanci tČkavÝch onqanických látek (vQcj.
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V roční hmQtnostn/ bihjínci je uvedenQ množství emisi těkavých orqanickÝch (vocl ce/ková /)motní)st
v¢/štěného a ¥YStjšeného vÝmbku a vYpočtená hoQnota mnQŽstvi emisí v q kg '.

Dle rp¢n/ hmotnas{tý bilance těkavÝGh orqanickYch /ätgk za ka/endá/h/ rQk 2016 bp'la celková spotřeba
těkavých onqanických látek (VOC 0.510 t /1i . M/iožsm ekavých orqankkYch látek (vocj ve
shK)máža¢nÝch odpade¢h bylo O, 219 t (Ô6 . Množství fuqitivnich cm si (F = /1 - Qg nebo F = O,) bVb O 291

, Množstv/ce/kovÝch em$/ IE = F " O,} bylo q 291 t, MnožStvi vyči$(ěných odě@ za iok 2016 bjdo 16 05S
kg Rm'a. Vypoč ený hodnota měmé vYrobqi emise oe kových emis/ za nQk 2016 bjda 1{3, 12 q.kq"'.

Množství emisí' znečištui/C/ch látek za rQk 2016.' t(Skavé oíqanické látky (VOC| O, 291 t

Řoč/ý hmotnostní hi/ance těkavYch orqan¢kYch látek na vYimenovaném stacľ'onám/m Edroi/ znečišti?ván/
ovzduší ,,Chemické čištěni oděvů" za kalendářnl rok 2016 prokýza/a plnění emisního limitu vYmezeného
Odborem žNQtniho p1Dst*d/ a zemědělství KmiSkého úřqdu Z//nskqho kraje RQ#hodnutlm q vYdpn/ změnY
inteqrovanénQ povoknl ¢, " 7 pío ,zmzen/ soubom chemickÝch \/Ý/ob - záklSdn/ závoC/ DEZA, a.s-,
vi?/a$ské Meziň¢ř Spo/ečnos jDEzA, a-S. pod č.j. 4(/ZL 605GS'201S (sRi,$ová značkq KUSP ¢íÔ566Z2015
Zpze-k81 ze dne 20. j1. 2015 s nabvt/m právni moci dne 9, 12. ?015.

Q/e roční hmQtnostn/ búance těkavYch QqanickÝch látek ka/endgň7/ rok 2Q1? bp'/a ce/ková sRotřeba
těkavých onqCn/¢kých látek (VOC 0,490 t (/1). Množsj\'/ ěkavhh ofqaničkÝ¢h látek (VOC ve
shromážděných Qapadech bV/o q, ?15 t(Ogl, množstv/ Uqitivn/ch emisl (f = ĺ! - Oň nebo F = 04) bylo O, 275
t. MnožsjY/ cdkovYch emis/(E = f " Q! býk' 0,275 t. MnoŽS vi W¢Ě$ ěných odevů za rok 2q17 bVk? 15 012
kg prádla. VYRcŇ/ená hodnote měrné vYrpbnl emiSe ce/kovňh emisl ta rok 2017 bV/a 18, 32 q.kq '.

Množství emisi zneči$M/c/ch látek rok 2017; (ěkavé C'nqankké (vocj 0,275 t.

RQ¢ni hmotnos(n/ bilance těkMch orqafŇkÝch |ä(ek na vYlmenované/n stacianám/m zdmji ?nečj$rQván/
ovzauš/ ,,Chemické čištění oděvQ" za ka/endáň7i rok ?017 prokázala plnění emisního limitu vYmezeného
odbomm životn/ho p/pstňed/ a zen?ědělstv/ K/aiského ýkdu z//nského kn?ie Rozhodnut/m o vYdÓn/ změnY
inteqľovMho povolen/ C. 20 pro ,,ZQřizen/ SQuboru C/NmkkÝch vYrob - Eak/adn/ závQd DEZA, as ,
Valašské spo\|e¢nQs j3EzA pod čj. KUZL 85OQ9/2016 ($pisová zne¢ka KUSP 85oog/2016
ŽFZE-K8} ze dne 7, :t 2017 s na?Yt/m právnl moci dne 23. 3. 2Q"7-

Dhe roční hmotnostní bt7ance těkavÝCh omani¢kÝch látek ka/endŕím/ rok ?Q18 byla ce/ková spotřeba
jěkavYch QmanickÝch /G(ek (voc) 0,460 t (l, , Množství těK§vÝch orqqnických látek (vQcj ve
Shmmážděl?ÝCh odpadec/j Ky/q O 210 1(Qs). MnotStv/fugitivnlch emi$/(F = h - O6 nebo F " 0,/ bYlo 0,250
t. l - ňQ "štvi ce/kovYch emisi (E " F " 01/ bj'/o O, 250 l. Množstvl vYčištěnÝCh oděvů zq nQk 201S Ky/o 13 900
kg vypo¢"ená hodnota m¢mé výrobní gmise celkových emis/ za 2018 by'/a 17,99 q.kq-'.

Množstv/ emisi znečjšt'ui/cích látek za nok 2017. (ěkavé of"q@nické látkY (VOC) Q 250 t.

RQ¢n/ hmotnas(n/ bilance těka!'ý¢h onqanh;kYch látek na vYi/nenovaném stacionám/m zdroji uřečjštbván/
ovzduší ,Chemické čištěni oděvů" za ka/endáM rok 2018 pľokÓza/a p/n¢n/ em/sn/no limitu vp'mezeného
Odborem životního pmstibdl a zemědělství <mjského útädu Zl/nského kraje RozhodnuIm o vYdän/ změny'
inteq'QYaného povoenl č. 20 pňQ ,Zařlzen/ Souboru Chem/ckÝch vYrob - základni závod DEZA g.s..
Va/ašSk¢ Mqz/ňčr spQ/e¢nosti deza, {zs, pod č,j, KUZL as009/2016 (spisov$ značka KČ,/SP 85QQ9/2016
Zpze-kb z8 dne 7. 3. 2Q17 s nabytím právnl ň7QCÍ dne 2:?. :j 2017,

Platné do 22.10.2019, změnou č. 23 n.p.m. 23.10.2019 se podkapitola 1.1,10 mění na 1 1 9.

1,1.9. Další souviseýici činnosti
a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst, 4 písm. a) zákona o ochraně

ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj:
· chemické čištění oděvů (zdroj č. 951, zařízení 951 a 952, kód 9,7)

uvedené v tab. 1,1.9.a.
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Tabulka 1.1.9.a. Závazné emisní |imitj pro vyjmenovaný stacionárni zdro, - chemické čištěni odě'
Látka nebo . . .

Emisní zdroj Jednotka Závazný etrusni limit
ukazatel

CMmické čištěni oděvů
VOC" g.kg-' 20

zdroj č. 951

vů

') podíl hmotnosti emisi těkavých organických látek a celkové hmotnosti vyčištěného a vysušeného výrobku.

Au(on"zované tně/bn/ emisi pachových látek v souladu s odbomým posudkgm č. 0706 - ,,MCřenl
pachových emiSi a imis/pocháze//cích z areálu DEZA, as. Valašské Mězir7Čř ve spdupráci se spo/ečnost/
CS CABOT, spd. s r. o. v ka/endáň)/m roce 2016 bylo provedeno po obvodu ateá/u spdečnastl DEZA, a.s.
a CS CABOT spol. s r,o. autorizovanou měřkiskupihou ODOUR, s.r.o., se s/d/em Čemošice, Dc janského
953, PSČ 252 28. lČ 257 34 041 dne 25. 5. 2016 (Protokol č. 12-16).

výskdky autorizovaného měkni emiSi jsou wBdeny v nás/edu//c/ tabu/ca

VZorek Koncentraco pachových látek(oUdm'j
1 < 4
2 " 4
3 " 4
4 < 4
5 < 4
6 < 4
7 < 4
8 < 4
9 < 4
10 " 4

Autcňzované mě/bn/ emisí pachových látek v souladu s odbamým posudkem č. 0706 - .Měkni
pachových emlsl a imis/pocházej/ckh z areálu DEZA, as. Valašské Mbziř/č/" ve spo/upmci se spo/ečnost/
CS CABOT, spol, s lq v ka/endáih/m roce 2017 bylo pnwMeno po obvodu areálu společností DEZA, a.s.
a es CABOT, spol, s r.o. autoiizovanou měňd skupinou ODOUR, s.r.o., se sidkem Cemašico, Dr. Janského
953, PSČ 252 28, lČ 257 34 041 dne 9. 6. 2017 (Protokol č. 23-17).

Výsledky autoňzovaného měibni emisi jsou uvedeny v nás/edui/c/ tabulce.

VZorek Koncentrace pachových látek/oUdm'j
1 < 4
2 < 4
3 < 4
4 · 4
5 · 4
6 23
7 23
8 16
9 · 4
10 · 4
11 27
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Autoňzované měňeni emisi pachových látek v souladu s odborným posudek č. 0706 - .Měřeni
pachových emisi a tinisl pwházej/c/ch z areálu DEZA, as. Valašské MÉ!zjh'čr ve? spolupráci se spQ|8čnost/
CS CABOT, spol. s r.a. v kalendáih/m roce 2018 byb provedeno po obvodu areálu společnosti DEZA, a,s.
a es CABOT spol. s r.o. auton'zovanou měř/cí skupinou ODOUR, s.r,o.. se s/dlem Kadická 1155, 252 28
Čemoš/ce, lČ 257 34 041 dne 15. 5. 2018 (Protokol č. 17-18).

Výsledky autoňzovaného měňenl emiSi jsou uvedeny v nás/edu//cí tabulce

Vzotek Koncentrace pachových látek(oUdm'j
1 < 4
2 32
3 32
4 < 4
5 " 4
6 " 4
7 " 4
8 < 4
9 " 4
10 · 4

Autorizované měibnl emisi pachových látek v souladu s odbomým posudkem č. 0706 - »Měřen/
pachových emisi a imisi procháze//c/ch z areálu DEZA, a.s. Valašské Meziř/č/" ve spolupráci se společností
CS CABOT, spol, s r,o. v ka/endáih/m noce 2019 bylo ptoveděno po obvodu areálu spdečnosti DEZA, as,
a es CABO T, spol. s co, auton°zovanou měňd skupinou ODOUR, s.r.o., se sídlem Kaňkká 1155, 252 28
Čemoš/ce, lČ 257 34 041 dne 9. 5. 2019 (Pmtokd č, 20-19).

výsledky autoňzovaného měibni emisi jsou uvedeny v nás/edujíc/ tabulce.

Vzorek Koncentmce pachových látek/oUdm'j
1 128
2 181
3 128
4 128
5 45
6 · 4
7 " 4
8 < 4
9 45

10 152

1.2. Voda
Emisní limity nejsou stanoveny.

1.3. Hluk
Hygienický limit hluku pro chráněné venkovní prostory staveb vymezených v § 30 odst. 3 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejkich zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dál jen ,,akusticky chráněné objekty") je stanoven v souladu $ § 11 odst. 4 a přihhou
č. 3, části A nařizenl vlády Cr č. 272/2011 Sb,, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci,
nejvýše přípustnou ekvivalentnI hladinou akustického tlaku A ĹA,eq,8h = 50 dB pro denní dobu a LAm Ih = 40
dB pro nočnl dobu; bude-li se jednat q hluk s tónovými složkami, pak nejvýše přípustnou ekvivalentní
hladínou aku$ti¢kéhQ tlaku A ĹM,.8h = 45 dB pro denní dobu a = 35 dB pro noční dobu.

Ke kontrole podminky 1.3. (Ýkal'/ci se hluku ň617/ ČŮP kofnpe/antn/m orqánefn
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1.4. Vibrace
Stanovenl emisního limitu pro vibrace není relevantní,

1.5. Nejonizujíci záření
Stanoveni emisního limitu pro neionizujíci záření není relevantní

2. Opatřeni k vyloučeni rizik moŽného znečišt'óváni životního prostředí a ohrožováni zdraví
člověka pocházejfclch ze zařízení po ukončeni jeho činnosti a podmínky zajišťujici při úplném
ukončení provozu zařízení navráceni místa provozu zařízeni do stavu v souladu s požadavky § 15a
zákona q integrované prevenci
a) Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu ,,pIán postupu
ukončeni provozu' podléhajici schváleni všemi dotčenými orgány.
Podmínky pro ukončeni provozu zařízenl:
b) zajistit oddělené demontováni využitelných části zařizenl tak, aby je bylo možné předat k využiti,
C) části, mající charakter nebezpečného odpadu, shromaZďovat odděleně a zajistit předáni oprávněné
osobě,
d) nespotřebované provozní hmoty a pomocné chemické látky řízeně spotřebovat, nebo předat k využití,
případně k odstraněni,
e) uvést území do stavu, který umožni jehQ využiti k jinému účelu (asanace a případná dekontaminace
zařízení a geologického prostředí a zajištěni odstranění surovin a odpadů),
f) výše uvedené podmínky budou krajským úřadem uloženy provozovateli ke spInénl po oznámeni q
ukončeni prowzu a pq projednánl a schváleni ,Plánu postupu ukončeni provozu" a to v dostatečném
časovém předstihu před ukončením provozu.
g) Při ukončení provozu musl provwovatel zařízeni postupovat v souladu s ustanovením § 15a zákona o
integrované prevenci.

Pie sdě/el)ĹprovotQvQte/e se S ukon¢enim pfUvQzu neu1/ažuie,

3. Podmínky zajišťujici ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládáni s odpady a
opatřeni ke skdováni odpadů, které v zařízení vznikají

a) Veškeré nakládáni s odpady provádět v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového
hospodářStví
Kontrdou dne 5. 11, 2019 bV/o inspekcí ziištenQ nás/Qdµi/c/ shrpmažďováni' odpadů v kontnolovanÝch
QřQvozech:

ProvQz Dehet

SpQu$ěéc/ stan/ce demµ - želemice (SO 799/

V té(Q části bV/o inspekci ziišténo shromOžďován/ odpad{j kat. č. 17 Q2 04" (1?/GStoVé p/Qmbv zneč/š(ěné
ocj dehtuj, fí to vq dvou kQVovÝch kednách q obiemu cca OS m' um/stěnYch na vocbhchslmáiškY
m'e'pečené p/o$e.

-3 SpouštěC/stanice dehtu - autocisternY (SO 798)
v teto čá$tj bylo Mspekci zii$(Cno shmmažďován/ odpa¢u kat. č, QS 06 03' (úsady' černQuhelného dehtu),
a to ve dvou kovovYch bednách o obiemu cca Q,5 m' {/n7/stěnÝch na vodohosNdá/$"kY zabezpečené ploše.

-3 Sklad dehtu (SO ?801
V této části bVb inspekci zjištěno shmn?aždbvánl odpadu kat, č. 05 06 03' (úsáďY čemouhe/ného dehtu},
Č.).: ČIŽP/47/20]9/12470 Spis: 7.N/ŮŽP/47/7311/2019 Strana 3()
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a to ve vqnovém kontejneru q objemu cca 4 m' a kovové bedně o obiemu Cca 1 5 m'. Uvedené
ShnQmažďovaC/ R'ps(řadky bVlY u'n/stěnY na vodohospomkY zabe2pe¢ené ploše.

Dále py/q inspekci zi/št¢nQ, že v rámci (echno/oqje VÝ[obY dehtu jsou pod vÝgstěmi potrubí z technoloaie
vÝrobY rozn?/$těnV převážně kQvové bedny' q objemu cca 0,5 m', které bY/v ur¢ené ke shromažQovánl
Q¢padu kat. č. 05 Q6 03".

Blok 42 - Shromaždiště pevného odpadu

/nspekc/ Rvhá v této části na p/Qšě cca 459 m' (cca 17 x 27 mj ziištěna nezaslře$ená vodQhospodáCkY
nezabezpečená p1Qcha tvořená belQnovÝmi pane/v ve štCrkQvém loži (mezi imnot/ivÝmj bQtonovÝmi
by/j' spářY vYp/ňěné h//nou a drobnou veqetac/j. Tato plocha Č)Y/a ohraničena plotem se závcwou, v době
kontŕďY hV/a závora zvem BezprostňednQ na tu(o plochu navazoval okolní nost/Y terén. Na přecjmět/)é
ploše se nacha?elo celkem 6 betonových kójl, ve kterÝ¢h bv/v shrofnaZďovány náslequi/ci odpäďY.'

- 1. kóje - kaj. č. 17 02 04" - na ploše ccq 4,5 x 10 m ShromažďQYán odpad - dřevěné pa/etV
pnečištěné od deh(u,'

- 2. a 3. kóje - v R'pstonl 2. a 3. KÔR které Ky/y dle ozna¢enl unčěňY ke shromažďo%n/ od/)adu kat.
¢. 17 06 03' bYIY v době kontiWY ShmmazďQYgnv nás/ečlui/c/ odpäďY

Cl ve ?, bY|Y shromfŽdovánY Qdpadni BiqB§qY znečištěnČ od dehtu, R/astovŕ vázacl
pásky' a.k=2úpapiň

{-.P Yé kóji bY/Y shlomOžďovánY QC/padn/ izo/§¢n/ mateřiá/Y meč/štěné od dehtu {j Biq8aqY
zneči$těnQ od dehtu;

" Wnndv nacházei/C/ SQ ve 2. a 3 kój'i byly um/stěnv také v prostoru před těmito kójemi, tj,
na P/QŠé p/bd kójemi Se na ploše cca 10 x S m nacházě/Y náskdujicl QdpadV,' odpadni
Biq8aqV zne¢ištěné od aehtu. odp%m kartonovÝ pap/r vizuá/n¢ neznečištčnY, oCýpadn/
modně plastové pYt/c vizuálně nezneč/štěnř,

- 4. kóje - 4. kol:e kY/a dle oznq¢eni určena ke shmmažďQván/ odpadu kat. č. 07 01 99" (zbWkY
s QbSahem dehtu), insRekci byda v kóji shlomažcýbván/nás/e(yui/¢Ĺch odpadů p/ä,¶tové
nádobV zmčištěné nebezpečnÝmi /'gtkami, qumQYé hadice znečištěné od dehtu dektmkabely
znečištenq Qď dahtu, kus plastového po(rubi vizuá/n(S nezneči$(ěného, odpadní kamnový P'?Q/r
vizuálně neznečiš(ěnÝ.

PF¢d 4. kói/ byl inspekci' zjištěn kónŕkY konteinero Qbiemu cca 4 m', ozna¢enÝ cedulkou s nápjsem
uoStq(n/ Qďpäd", ve kte'em 1?Ylo /nspekc/ zjištěno Shromažďován/ nás/edu//ciCh Mpadů.' odpadn/
izo/aCn/ [nSteňá/Y znečištěné Qď dehtu, oCil?ndni BigB'l'qY znečištěné od dehtu.

- 5, a 6. kója - 5. a 6. kóje bp'/a dle označeni unčena ke s/jmmažďován/ odpadu kat, č. 17 04 09'
(zne¢i$těné železo}, v RkdrnětnÝcR kói/ch bYIY shncmažďovánY nás/edui/c/ odp%Y' 'x1Radni
kovové části pohubl a další kovové části znečištěné od dehtu, kovové obaly znečištěn¢ od
nebeu?ečnÝch látek.

Naproti kóje č. 6 y blízkosti ľost/éhQ tenénj' Ky/y shľomaŽďQvánV dřevené palety misty znečištěné
od dehtu.

Dne 5. 11. 2019 byl v době kon('p/Y silný dé$k který v Qýs/edku nezeS(ř9šen/ shrQmSžďovac/ho prostom
odpadů způsQKi/ vy'p/avován/ fáze /etl¢i než z odpaqů znečiš/ěnYch dehtem nS vodohospodářskV
nezaHzpečenou ploCh(' (viz /otodokumQntacel. lnspekc/ b% y důsledku deště ziištěna tvorba kaluži
v R'¢)Sloru. kde přec/mětrtá vodohospod$NkY nezaSezpečená p/oCha navaqova/a na pň/eh/Y pás travnate
p/oC/)Y, (i, miqrace voďY R/P$/ha/a ve směru od shromažďovaného odpadu k rostkSmu terénu
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-* Pvdvqz qranu/aCe Litwin

v télQ části hYlo inspekC/ zj/štěno shnom§žďová/?/ Qdpadu kat. č. 05 06 03" (Qsady sm'M, a Iq v kón/ckCtn
o Qbiemu CCa 4 m' a kovové 0edně o objemu cca 0.5 m'. Uvedené shromaZďovacl prost/bdkV bY/Y
tltn/stěnv na vodohasOodákkY 'ahezpečeM ploše.

Provoa; qranu/aCe Lentil
V době kQnt!olV kW provnz qmnu/ace Lentil miino prpvoz

V rVtnci aeálu má kQntrobYQná oso¢)a K)zm/StČnY sb¢kné nádQKY uŔ%né ke shromažďováni sm¢sného
SQmuná/n/ho odpaqu (72 RSI, odpadního papku (14 kS , plastů (29 ks , skla (B ks , /ejkhž odvoX Mištúk
spokčnost TS 'blašské Meziňčl s.r.o. /qSpekci Ribd/ožen OQdätek č, 10 ke S/n/ouvě - rozm/stěnl sběmYch
nedQb po amá/u.

Shlomažďovac/ É)rostmdkY určené ke shromaždbvánl nel?ezpečnÝch odRQcýů by/y' označenv kódem
a náXvem nebezpečné dastmsti nán/sem ,m$ezpečqÝ Qdpaď S vYs mžnÝm qrafickYm sYmbo/em
nehezpečné v/astnos ĺ Shrornaždbvac/ m/sto nebezpečného odpqdu bY/o vybaveno identiňkačn/m liStem
n@ezpečného odpaQu-

KQ'?(rdou Qne 6. 11. 2019 1?Ýb insmkc/ zjištěno nás/eduilc/ shlnmažďován/ odpadů v kon(mbvanÝC/l
provc)zech:

ČisPma O@vů

Pň%i vstupem do obiektu č/$timYoděvů bylo zii$(Cno sh[ptnažďovén/odpadu kat. č. 15 01 02, a to v R/astové
R@e/n/ci q obiemu 240 l (V době kontm/y zaplněna 1/3 pňgdmětnÝm Qdpadem , a dále Qdpadu kat. č. 20
03 01, a to v p/astové popelnici q ob/emu j20 1(v dQbě kon /ŕ Y zap/nCna cca z 1/5 směsnYm komunálním
odpademl.

V části ,chemtké ¢istěn/ Rr¢d/a" hv/o zi/štěnp shľoma?¢ováni Qapadu kat. č. 07 01 08" (voda s obsahem
pench/QretV/enu. , a to v Rlastovén) kanYS m q obiemu cca ?5 l (v dojE kont/plY zap/n¢n cca in svó/iq
obiemu p/bdmětnÝm Qdpad0m , kterY byl um/střn v zácmné vanj¢ce.

Ve venkovní ČáS(i pkd čQstl chctnj¢ké či$tqnlprád/a" by'b insmkc/zii$(ěno shmmaždbv$ni odpaQu kat. č.
15 02 02" (tgx die zneči$ ěné enem a lRRnÝmik@/y a to Yé dvou yzavňenYch shrom@žďovac/Ch
PNS Mc/c'h, a dák odpad ka(. č. 05 Q1 06" (nopné kaly z čištěni ptac/ch zaňzeni/, k e'Y bV/ ShromažďQván
v ieč1not/jvých pe RYt//ch ve dvou RQRe/nic/ch q obiemu " 10 l.

shn?mažďovac/ prDS(ň?dkY Ul'čené ke shromi;ížQován/ nebezpečnÝch odpadů bjAy ozmčenv kóden)
a názvem nebezl?e¢né v/GStnos i, nápisem ,,nebezne¢nÝ odmd" a vYstmžnýtn qmňckYm sYj7lbo/em
nebezpe¢né vlas ňPS i- Sh/pmažcQväci mls q nebezRe¢ného oQpadu by'b vYba|leno Áden jňkačr|ím listem
nebezpe¢ného oCipadu.

Prpyoz chemická Cqv

Inspekce pmved/a kontrolu průběžné evjdene Qdpadů Qhdob/ oq 1. 1. ?016 do 2. 3. 20j8, tj ab (/QL?Y
vYimutí ČOV z /nteqrovaného povdQn/ kontncďQYaného ZQňzen/. /nspekci nebY/ z/'iš ¢n nesou/ad.

k odpaaům zji$těným na vodohospodá#kV nezahezpeCene ploše y Bloku 42 - Sh/pmaždi,$t¢ pevnéhQ
odpa(j[/ lnq. obermajer, PhD, inspekci sdělil, Qe se l'gdná o odpady pocházej/c/ z plánované zarážky
(plánovaná odstávka zař/zen/ z důvoQu ůdržbV {í čištěni'), která Q'pbiha/a y obdobl od 14. IQ. 2019 ďQ 4.
11, 2019 a v pn)běhu (éto zaráZky bY|Y vznikai/cl odp%Y shfom@ždbvánv na p/bdmětné vQdohckspQdá/šky
nezabezpečené plaše.
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lnspekce pnoved/a zq rpky' 2016, 2Q17 a 2018 ověňenl infQnac/ tÝkai/c'ich se odes/án/ ,,H/äšen/
o pmdukci nakládáni s (dále tak¢ ,,h/ášenr zq p'ovozovnu -controlované Q$obY na qdrese ýd/a
('i¢P: 100243G117I, a to nahlédnu(/m dne 4. j1. 2019 ďQ ,/nteqrovaneho sYstétnu R/něn/ ohlašovacích
povinnostl' (bVWW is/)oacz!, /nspekc/ bY/o zji$(ěno, že kon rolovaná osoba podala řádná hlášení za
přědrnětné FokY v zákQnném temlnu (hlášeni za kQntrolovanou Rf10vozovnu pňjata a autorizována: za rok
2016 - řádné 14. 2. 201T " dqdněné É) 3, 2017,' za /ok 2017 - řýc/né 13. 2, 2Q1S " dop/nOné 5. 3, 2018,'
za rok 2018 - Mdné 13. 2. 2Q191,
KontrQ/QU bydo zii$/ěf?Q, že kontro/ovan,¶ osoba vem v kol?tro/QYanéln obdQ\t?ŕ, pIůběžnQu ev/d¶nci dle
zákona o Qdpadech. By/ei pňedloZena průbfžná evjdenCe odpadů Zf <ontlo/ovanÓ období v elektronické
podobě.

b) Uděluje se souhlas dle § 16 odst. 2 zákona o odpadech, kterým se upouští od třídění nebo odděleného
shromažďováni nebezpečných odpadů (NO), které vznikají při podnikatelské činnosti společnosti DEZA
a.s, v zařízenl .Zařľzenl souboru chemických výrob - základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí" a jsou
odstraňovány na zařízeni ,,Spalovna průmyslových odpadů 10 kt", DEZA, as. a jsou uvedeny v tabulce 3.1
Netříděné shromažďováni odpadů je povoleno dle okruhů l. - V. uvedených v tabulce 3.1

Tabulka 3,1. - Seznam nebezpečných odpadů, které jsou odstraňovány na zařízeni ,,Spalovna
průmyslových odpadů 10 kt", DEZA, a.s. a u nichž se na základě souhlasu daného tímto rozhodnutím
upouští od jejich třídění a je dán souhlas k jejich shromažďovánl dle stanovených okruhů I. - V.

Katalogové číslo Názov druhu odpadu

l. Okruh - odpadnl ka|Y
05 01 03" Kaly ze dna nádrži na ropné látky
05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 08" jiné dehty
05 01 09" Kaly z čištěni odpadnÍch vod v místě eho vzniku, obsahuiíc[ nebezpečné látky'
OS 06 03" jiné dehty

05 06 99 O/N Odpad jinak blíže neurčený nebo výše neuvedený - zbytky z ČĹstĹCÍ stanice
cisteren

07 01 08" Jiné destilační a reakční zbytky
07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpčnl činidla
07 01 11" Kaly z čištěnl odpadních vod v místě ejich vzniku obsahu ici nebezpečné látky

07 01 99 O/N Odpad jinak blíže neurčený nebo výše neuvedený ('bytky s obsahem
anthracenu, fluorenonu, zbytky s obsahem naftalenu. ftalanhydridu, ftalátů,
zbytky s obsahem fenolů.

13 0501* Pevný podíl z lapákČi pIsku a z odlučovačů oleje
1305 02" Kaly z odlučovačů oleje
130503" Kdy z lapáků nečistot
13 05 08' Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje
14 06 05" Kaly nebo pevné odpady obsahuj[cí Qstätni rozpouštědla
1703 03" Uhelný dehet a výrobky z dehtu
19 02 04* Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako

nebezpečný
19 02 05" Kaly z fyzikálně-chemického zpracovánl obsahujicl nebezpečné látky
190211" Jiné odpady obsahujicl nebezpečné látky

l. Okruh - odpadni ole e, emulze a rozpouštědla
13 01 05* Nechlorované emuko
130110" Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 11" Syntetické minerálni oleje
130112' Snadno bio|%i¢ky rozložitelné hydraulické deje
130113* Jiné hydradické oleje
13 02 05" Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06" Syntetkké motorové, převodové a mazací okje
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13 02 07" Snadno bk)logickY rozbžitelné motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08" Jiné motorové, převodové a mazací Qiě e
130307" Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
13 03 08" Syntetické izolační a teplonosné oleje
13 03 09" Snadno biobgický rozložitelné izolační a teplonosné oleje
130310" jiné izolační a teplonosné deje
130506* olej z odlučovačů oleje
19 02 07* olej a koncentráty ze separace
1902 08" Kapalné hořlavé odpady obsah¶íci nebezpečné látky

Ill. Okruh - pevné odpady
16 01 21' Nebezpečné součástky neuvedeně pód čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a

16 01 14
16 02 13' Vyřazená zařízeni obsahujlci nebezpečné složky neuvedené pod čísly

16 02 09 až 160212
160215" Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
170106" Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel. tašek a keramických výrobků

obsahujíci nebezpečné látky'
17 03 01* Asfaltové směsi obsahujld dehet
17 05 03' Zemina a kamení obsahu ÍCI nebezpečné látky
17 05 07" Štěrk ze železničMho svršku obsahulici nebezpečné látk'y
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu
170603" Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahuji nebezpečné látky
17 09 03' Jiné stavební a demolični odpady (včetně směsných stavebních a

demdičních odpadů) obsahujidch nebezpečné látky
19 0111" Popel a struska obsahujici nebezpečné látky
190113" Popílek obsahujici nebezpečné látky
190209" Pevné hořlavé odpady obsah¶íci nebezeečrlé látky

lv. Okruh - textilní a obalové odpady apod.
08 01 11" Odpadni barvy a laky obsahujici organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné

látky
08 01 17' Odpady z odstraňováni barev nebo laků Qbsahujicich organická rozpouštědla

nebo jiné nebezpečné Idký
08 01 99 O/N Odpady jinak blíže neurčené - štětce, válečky)

08 0312" Odpadní tiskařSké barvy obsahuiícl nebezpečné látky
08 0317" Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 04 09' Odpadni lepidla a těsnld materiály obsahujíá organická rôzpouštědla nebo

jiné nebezpečné látky
120112" Upotřebené vosky a tuky

15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 02 ON Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 03 ON Dřevěné obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 04 O/N Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

15 0110' Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

15 02 02' Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových fittrů jinak blíže
neurčených), čistlci tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

170204' Sklo, plasty a dřevo obsahujid nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami
znečištěné

V. Okruh - odpady chemických látek
061302" Upotřebené aktívni uhli (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
080113' Kaly z barev nebo laků obsahujici organická rozpouštědla nebo jiné

nebezpečné látky
14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
16 03 03" Anorganické odpady obsahu ici nebezpečné látky
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16 03 05* Or$ľanjcké odpady Qbsahujlc[ nebezpečné látky
16 05 06" Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahuji

nebezpečné látky
16 05 07" Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahuji nebezpečné látky"
16 05 08" VYřazené orAanické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné !átky _
16 07 08' Odpady obsahujici ropné látky
16 07 09" Odpaciy ob3ahuiĹcÍ jiné nebezpečné látky
16 08 0'2" Upotřebené katalyzátory ob$ahujÍcÍ nebezpečné přechodné kovy nebo )ejich

sloučeniny
16 08 07" Upotřebené kata|yzátorY znečištěné nebezpečnými látkami
200113" Rozpouštědla
20 01 17* Fotochemikálie
20 01 19" Pesticidy

Tabulka 3.2. Stanoveni převážujícich druhů nebezpečných odpadů, pod jejichž katalogovým číslem
budou netříděné a společné shromažďované odpady v jednotlivých okruzích vykazovány.

Katalogové číslo Název druhu odpadu
I. Okruh - odpadní kaly

07 01 08* Jiné destúačnl a reakční zbytky
ll. Okruh - odpadni oleje a emulze

130208" Jiné motorové, převodové a mazací oleje
III. Okruh - pevné odpady

17 09 03" Jiné stavební a demolični odpady (včetně směsných stavebních
a demoličních odpadů) obsahujicl nebezpečné látky

N. Okruh - textilní a obalové odpady a pod.
150110* Obaly obsahujfci zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné
V. Okruh - odpady chemických látek

16 05 06* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahuji nebezpečné
látky

c) Společně shromažďovat podle určených okruhů odpadů (viz. Tabulka 3.1.) do přislušných
shromažd'ovacich nádob, např. vekoobjemových kontejnerů, umistněných na zabezpečené, zpevněné
ploše na pňslušném provozu jednotlivé pevné nebezpečné odpady, které jsou určeny k odstranění na
spalovně DEZA, a.s.. Valašské Meziříčí a u kterých je upuštěno od třiděnl. jednotlivé okruhy budou pro
účely evidence vykazovány pod katalogovým číslem převažujiciho odpadu uvedeným v Tabulce 3.2

Na zák/scie ziištěnÝch sku(ečnosti uvedenÝGh pod R/Sm. aj inspekCe dopomčuiC', aby' kontrolovaná osoba
zváži7a vhoQnost zatňděnl dle ká a/c'qu odpaal?, a to v souvislosti s odpäďY ziištěnÝmi insMkc/ v
Bloku 42 - Sh'Qmaždiště pevného odpadu, Dále inSl?ekce dopo'u¢u/e zvážit ZiednodušQn/ syS
K8(ňďován/odpadů C' e Mnot/ivYch okruhů, neboťdle ná"p'V inspekce je tento sYstém ngpňehleCinÝ a m{íŽe
PYl pňč/nou vzniku ne{'tnděného shnQmažďovän/p

d) Nádoby, popř. kontejnery musí splňovat základni technické požadavky pro shromažďováni odpadů,
dané § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pokud jsou umlstěny ve venkovním nezastřešeném prostoru, musí být
před povětrnostními vlivy a vnikáním srážkové vody, zabezpečeny víky. Všechny kontejnery musí být
opatřeny štltkem a identifikačním listem nebezpečného odpadu. Srážková, popřípadě oplachová voda je
svedena ze zpevněných zabezpečených ploch do chemické kanalizace a odváděna k vyčištění na ČOV
spdečnosti DEZA, a.s,
lnspekC/ bp'lo zjištěno če kontldovanŕ Qsoba z techndoqickÝch důvodů nen/ schopná v rámci pmvozu
deheti?lnit část podn7/nKY, Ze .pokud isou nádoby, MM konteinen', um/stěňY Yé venkovním nezast©šeném
prostom, mus 'Ý pňed povetmostn/m/ v/ĺvy {í vnikánfm '$řážkové voďY, zabezpečeny' vlky", nebot'z hkdiska
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fÝziká/n/ch das(ppst1 deh/u by' v pj7padě zav/kován/ Qč/padnÍCh shmmažďovac/ch nádob Qošlo k zatuhnuli
vik a nemožnQstikiich nEsledneho otevřenl. Inspekce proto doporu¢l'ie, abV ato podm/nka Rro/edmna
s /(raiským ýřadem inskéhQ krak
e) Shromažďovat pevné a kapalné odpady odděleně.
PQqm/nka plněna.

n Společně shromažďovat podle určených okruhů do přIsMšných shmmažďovacľch nádob, umistněných
na zabezpečené, zpevněné ploše na příslušném provozu jednotlivé kapalné nebezpečné odpady, které jsou
určené k odstranění na spalovně DEZA, as. Valašské Meziřiči a u kterých je upuštěno od třiděni dle okruhů
l. -V.
Viz bod a) a c,1
g) Zamezit společnému shromažďování odpadů z různých definovaných okruhů odpadů (viz. Tabulka 3.1,)

Viz bod a} a c)
h) Nebezpečné odpady, které nebudou určeny ke společnému shmmažďovánl a nebudou odstraňovány
na spabvně pNmyslových Qdpadů v DEZA, a.s,, budou prokazatelně shromažďovány zvlášť' ve vhodných
shromažďovacich nádobách a prostorách, zamezujicich jejich smíchání či záměnu s jinými druhy odpadů,
Následně budou likvidovány oprávněnou cmbou mající oprávněni nakládat s nebezpečnými odpady. Jedná
se především o odpady, které nejsou vhodné ke spalováni, nebo které nejsou povoleny odstraňovat -
spalovat na spakvně DEZA, as. ve Valašském Meziříčí.
Podm/nka K? plněna.
i) S odpady, které jsou nebo obsahuji zvlášť nebezpečné látky nebo nebezpečné látky, jejichž seznam je
uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách nakládat jako se závadnými látkami ve smyslu §
39 citovaného zákona.
PcKifn/nka nenl Q/ňěna - odpa¢Y ne&zpečnÝmi látkafni nebY/Y y době kontřo/Y $kladovánY
takQvÝm způsobem, bylo ?abráněnQ iei/ch neŽádouc/n1u úniku qo půďY, viz bod a této podmlnkY,

j) Zjišťovat množství vyprodukovaných odpadů zMizením, jehož správnost bude Qvěřena (zákon
č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění).
podm/nka je R/něna. PM/oženQ Potvrzeni q shodě s tYpem vjdané ¢eským me/fo/oqickÝm institutem ze
dne 5. 11. 2018, ve věci ovČNn/ měňd/a, t/ lnQstové 1Ypu pisomat Teísus, vÝ'obce: Schenck
PrQCess Europe GmbH.

k) Každou havárii při nakládáni b odpady ihned nahlásit příslušnému orgánu státní správy.
v k"ntnolovaněm ob«)b/ nedo$/o k haváňi pli nakládán/ $ odpady.
l) Realizovat opatřeni k předcházeni vzniku odpadů, omezování jejich množství a optimalizovat nakládáni
s odpady.
Kontl"dovSná osoba provádl v rámci .$Ystému EMS pmYiuelné škQlen/ kme/)ovÝch zaměstnanců, souča;mě
Nqu seuwnovén/ s envj'mnmentá/n/mi asmkly ň?š/ci pľodukCi a nak/eqán/ s odl?adV. Dá/e kontno/pvaná
Qsď'q veC Y/QS ní mis 'Y aspe< ú a pnov¢d1 pravidelně in em/ aúďitY zahrnui/c/ nakládáni s QďpäďY.
Kon mlou 3YjQ zjiš ŠňQ, že nq provoze C/ě )et isoQ tYto a® y prov¢děnV 2 X ročně, v race 2019 pmběh y
intem/ auCl"y ve dnech 15, iq. 2019 a 16. 4. 2019.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, a ochranu životního prostředí, zejména ochranu
ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod

4.1. Ovzduší

4.1.1. Zařízeni na zpracování surového dehtu, výrobu základních polyaromatických látek, výrobu
preparovaných dehtů a smol (l. provoz, provozní celek 001, Dehet)

ä) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 plsm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
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stacionárního zdroje:

· Provozní trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011, kód 1.1,b)
za podmínek:
· zařfzenl bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1 1 a v podkapitole 1,1 1.
· zařízení provozoval v souladu s provozním řádem
· pokud je pec v provozu, nesmí být v provozu pec f 260.1

VYl"menovanÝ stacionárni zdm/ znečištbvánl oY[dušl ,.PtQvozní trubkový pec F 268.1" nabyl v roce 2016,
v CQce 2017, v roce 2018. v roce 2019 v období leden - lis oRad provozován.

b) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 pÍsm. d) zákQna o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacioMrnIho zdroje:

· Provozní trubková pec F 260.1 (zdroj č, 012, kód 1,1.b)
za podmínek:
· zařizení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.b. v podkapitole 1,1,1,
Plněno. Na vY/menovaném sta¢ľbnám/m zd/oi/ zneči$ťQván/ ovzdu$/ ,Provoz/?/ Whková peC f 26q, 1" jsou
PJLLěnY emisní

· za/izeriÍ provozovat v souladu s provozním řádem

Plněno. VYl'/nenovanÝ stacionáml zdmj znečišťQváni ovzdu$1 ,,Provozní trubková pec F ?60. 1" je
provozovSn v' souladu se SQ(lborem teChnickoomanizačnich opa /bn/ a technkkQp/ovoz/)Ĺch parametrů
/provoznlm ňädem), jehož vYdán/ bylo lx)valenQ dle § 11 Qdst. 2 písm. Cji zákona č. 2Q1/2012 Sb. Odtk)nem
ČiYQtniho proslibdí a zemědělství Kmjského ýřadu Z//nskYho kraje Rozhodnut/m q vYdáni zmřnV
inteq/ovaného PQYQ/MĹ č. 15 pro ,,ZQňzen/ soUbQm chemickÝCh vYrob - základni závod DEZA, äAj.,
Va/ašSké Meziřičl" spo/ečnostj deza, a.s. pod č.j. KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ZPZE-
kb) ze dne 1?. 11. 2014 s nabY Im pnávnl mQCi dne 19. j1. 2014.

· pokud je pec v provozu, nesmí být v provozu pec f 268.1

F'Vněno. V pmvozu je pouze vYimenovanÝ StQ¢/Qnám/ xdmi znečištbv&n/ ovzdušl ,PRvozn/ (rubkov0 pec
E ?60.1".

C) Dle ustanoveni § 11 odst, 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárMho zdroje:

· Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013, kód 1.1.a)
za podmlnek:
· zařizení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1,1,1,c. v podkapitole 1 1 1
Plněno. Na vy/memvaném stacionárním zdnoýi znečišťováni ovzduší ,,Provozní pec Weishaupt F 278. 1'
jsou plněny emíšnl limify-

d) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz qmenovaného
stacionárnfho zdroje:

· Hořáky filmové odparky F 260.3, f 260.4 (zdroj č. 014 a 015, kód 1.1.a)
za podmínek:
· zařízenl bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1,1.1,d, v podkapitole 1.1 1,
Plněno. Na vyjmenovaném stacionám/m zdm// znečišťování ovzduší ,Holáky filmové odparky F 260 3, F
260.4" jsou plněny em/sn/ limity.

e) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárnlho zdroje:
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· Provozní pec Bertrams F 397,1 (zdřoj č. 016, kód 1.1.a)
za podmínek:
· zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.e v podkapitole 1 1,1
FVněno, Na vyjmenovaném stacionám/m zdto/i znečištôvánl ovzduší,Provozn/pec Bedrams F 397. 1" jsou
plněny emisní /jmiN-

f) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárního zdroje (zakončenéhci zařízením ke snižováni emi$i ENETEX l), který se skládá ze
zařľzeM:"

· dsstilační kobna (zdroj č. 101, zařízeni 101, kód 6.8)
· plněni autocisteren (zdroj č. 101, zařízeni 120, kód 11.4)
· tanky T25-T28 (zdroj č. 101, zařízení 121, kód 6,25)
· mísírna (zdroj č. 101, zařízeni 110, kód 6.8)
· filmová odparka (zdr¢ č. 101, zařlzení 102, kód 6.8)

za podmínek:
· při prcwozu mmenovaného stacionárního zďřQjé budou odplyny odvedeny na zařízení ke snižováni

emisi ENETEX 1, které musí být v provozu
E'/neno. P/ĺ Rk)vozu vY/menQvanÝch stacbnám/ch zdip/ů znečištbván/ o¥zquš/ odp/YnV QdvedenY na
zař/zen/ ke sn/žQ¥gn/ em¢/ ENETEX 1, ktené je v provozu.
· zařízeni ke snižováni emisi ENETEX 1 bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1 1 1.f v

podkapitole 1,1.1.
Plněno, Na zaňzen/ ENETEX 1 jsou p/něnV emisní limity.
· zařízeni provozovat v souladu s provozním řádem

F'Iněno, jza/izen/ ENETEX 1 je Rpvozováno v souladu se souborem technkkQQrqaniza¢n/ch opatňen/ a
techniCkop/ovo.tnĹch pammetní (p'Uvom m /ádam , jehož vYďáň/ byio povq/w/q diě ¢í " 1 odst. 2 písm. d/
zŕkona č. ?Q1RO"? Sb. Qdboem /votn/ho prost/bd/ a zemědělství K'@iského úřadu Z nského kršlie
qQzhodnu im c) vWán/ zmenY inteqtované/p Ek)vo/CM č. 15 AK' ,,Zaňb?n/ soubQnj chemNkÝch vYmb -
zák/adn/ závod deza, va/n$ské n ezinč/" sRQlečnosti peza as. pod č.j, KUZL 61§'2014 (Sl?isová
'na¢ka KUSP 616,2014 ZPZF-KB) ze dne 12, 11. 2014 s nabYt/m Rrávn/lnQCi dne 19, 11. 2014.

g) Dle ustanoveni § 11 odst, 2 pIsm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz \Mmenovaného
stacionárního zdroje (zakončeného zařizenlm ke snižováni emisí ENETEX 2), který se skládá ze
zařľzeM::

· suchá granulace lentil (zdroj č. 103, zařízeni 103, kód 6.8)
· granulace (itwin (zdroj č. 103, zařízeni 117, kód 6.8)
· sklad tekuté smoly (zdroj č. 103, zařízeni 104, kód 6.25)
za podmínek:
· při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odplyny odvedeny na zařízeni ke snižováni

emisí ENETEX 2, které musí být v provozu
P/něnQ. Při provozu vyimenovanÝch stac/Qnámich znečjšťovánj ovzduší (šou odO/ynV odvedeny' na
zaňzen/ ke snižováni emisi ENETEX 2, kteN ie ý provozu

· zařízeni ke snižováni emisi ENETEX 2 bude plnit emisní limity stanovené v tabulce '1.1 1.g, v
podkapitole 1.1.1.

E/něno, Ne zaňzen/ ENETEX 2 /sQu p/něnV emisn/ //mitV.
· zařízeni provozovat v sQu|adu s provozním řádem
Ph?áno. Zaňzenl ENETEX 2 je provozová@ y sou/adu se sQut)onem tBchnickoommizačn/¢h opatlbnl a
teChnkkoprQvozn ¢h paľametm (provozním ř$dem/, iehož vYd$n/ bylo RQvo/eno C1/e § 11 OQSt- 2 p/sm, Ql
Mkona C. 201/2Q12 Sb. Odbomm ž/votn/ho p/ostň?d/ a zemědě/sN/ Krajského ůřädu Z//nského kral'e
Rozh%nut/m o výdání změnV inteqrovmého povoleni č. 15 pío ,,Z{íňzen/ .goubom chemickýc vYrob -
základní záv® DEZA, as., VS/ašské Méziř/čr spokčnQs i deza, as. pod Č.l kufl 616/2014 (spisová
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Xnačka KUSP 61tV201Q ZPZE-KB) ze dne l? 11 2014 s nabVt/m právni moci dne 19, 11, 2014,

h) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm, d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionámho zdroje (zakončeného zařízením ke snižováni emisi ENETEX 3), který se skládá ze
zařízeni,

· skladováni smoly ,stará smola" (zdroj č, 108, zařízení 107, kód 6,25)
· skladováni smoly ,,nová smola' (zdroj č. 108, zařízenl 108, kód 6,25)
za podmínek:
· při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odplyny odvedeny na zařízeni ke snižováni

emisi ENETEX 3, které musí být v provozu
Plněno. Při provozu vYimenovanÝch Stmionámicl) zCiťQiů zmčištbváni ovz¢uš/ jsou o4p/YnY odvedeny na
zaňzenl ke snižQvlán/ em/s/ enetex ?, KM je v přovQ'{'.

· zařízeni ke snižovánl emisi ENETEX 3 bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1 1 1 h.
v padkapitde 1,1.1,

Plněno. Na ENETEX 3 jsou emisní limi/Y.
· zařízeni provozovat v souladu s provozním řádem
Plněno. Zařízeni' ENETEX 3 je provo¥oYáno v sou/adu se souborem technjckoQmanizačn/¢h opatňen/ a
(echnickoprovozn/ch parametrů (pmvozn/m jehož YWSň/ L?y/o povaleno Š " 1 odst. 2 písm. d}

č. 201/2012 Sb. QdWwm žNotn/ho p/Wtňgdi a zeměd(SlS(y/ wajškého ú/'ádu Z/inskéhQ kmj"e
Rozhodnu lrn q vYdán/ změnV in/eqipvaného povolen/ č. 15 pro ,,Zařízen SQuboru chemhjYch vÝl1Qb -
základni závod DEZA, as,, Valašské MexiňÍčr spo/ečnoS i deza, a,s, pod č-j- KjZL 616ro" 4 (spiSQvá
značka KUSP 616/2014 ŽEZE-K8 ze dne 12. 1j. 2014 s naby" m Qjávni moci dne 19, 1j, 2014,

i) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 pÍsm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárního zdroje (zakončeného zařlzenim ke snižováni emisl ENETEX 4), který se skládá ze
zařízeni:

· sklady dehtu (zdroj č. 113, zařízeni 113, kód 6.25)
· sklady olejů (zdroj č. 113, zařízení 111 a 213, kód 6,25)
· sklady emuKl (zdroj č, 113, zařízení 112, kód 6.25)
· odplyny žekznični cisterny (zdr« č. 113, zařízeni 114 a 116, kód 11.4)
za podmínek:
· při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou cAplyny odvedeny na zařízeni ke snižování

emisi ENETEX 4, k(eN musí být v provozu
F'/ňéňQ, Pň provozu vYimenovanÝch stac/onám/ch zdmjů znečištôváni Qvtduš/ jsou oc/p/y"y odve¢lenY na

ke sn/čován/ emisi ENETEX q, které je v ptpvozu.

· zařizenl ke snižováni emisi ENETEX 4 bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1 1 1 .l v
podkapitole. 1.1.1.

p/nqnQ. Na zaňzeni ENETEX 4 |"SQu p/něnj' elnisn/ /jmitY.

· zařízenf provozovat v souladu s provazním řádem
FVněno. Zař/zen/ ENETEX 4 je provozováno v souladu se sQukomm technickQQnqanizačn/ch Qpätňenl
technkkoprovozn/ch pammetrů (pnovozn/m řáQem , jehož vYdán E'Y/Q povoleno d/e § 1" ods . 2 písm. q}

¢0 201/2012 Sb. odborem Živo-n/ho pŕQ{j' /Pd/ a zeměděls-vl Kraiského ůřádu /nsk¢/lo kraje
RoznQc/nutlm o vYdán/ zniěňY inteq"Q¥aného povq/q/7/ č. 15 pro souboru chemi¢kÝch vÝk)b -
záklqdnl zývod DEZA a.s., Valašské MGlziř/Ci" spo/e¢nosti deza, a.s. poCl či. kuzl 6162014 (sQ/sová
značka KUSP 6162014 ZPZE-KB ze dne 12. 11- 2q14 S na jYt/fň [vávnl mQCi dne 19. 11. 2Q14.

j) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. d) zákona q ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárního zdroje (zakončeného zařízením ke snižováni emisi TZL filtr 178.18):
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· doprava granulované smoly (zdroj č. 115, zařízení 115. kód 11.1)

za podmínek:
· při provozu vyjmenovaného stacionárMho zdroje budou odplyny odvedeny na zařízeni ke sniZováni

emisí TZL filtr 178,18, který musí být v provozu

Plněno. Pň provozu vyl'menQvaného stScjonám/ho zdme jnečištbván/ ovzduší jsou oďp/Yň\' odvedenY na
zaňXen/ ke snižován/ em/s/ tuhYdj znečišťui/C Ch /átBk (tzl fil r 178. 18, k e'Y je v pŕQvozu.

· zařízeni filtr 178.18 bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1,1,j, v podkapitole 1 1 1
Na zařízeni filtr 178. 18 jsou plněny' e'nisn/ //miN-

· zařízení provozovat v souladu $ provozním řádem
PMno. Zaňzenl Filtr 178. 18 je pmvozováno v soul{gdu se souborem (eChnič*oolmn/začnich (¥)atň9n/ a
technickoprovozn Ch paramq fů (p/ovn?n//n řádem , jehož vµ1án/ bV/o povo/Mq a/e 'S 11 Qďst. 2 p/,šm. d/
zákona č. 201/2012 Sb, Odborem ži'votn/ho pmstňedí a zemědělství Km/Ského úřa® z//nskehQ kmje
Ro?hodnut/m q Wdáni změny in -E?ql'ovanéhQ povo/m/ č. 15 Rip ,.zaňz6n/ souboíu Chem/ckÝCh vYrob -

DEŽl\, a.s. Va qšské Maziř/č/' společnosti DEZA, a.s. pQci č.j- KL/ZL 616/?Q14 (s,pisov{s
značka Kt,/SP 61G/?O14 ZP®E-KBI ze dne 12. 11. 2014 s nabW/m pmvn/ moc ¢ine 19. 11, 2q14.

k) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaných
stacionárních zdrojů:

· Suchá granulace pencil (zdroj č 105, kód 6.8.)
· h/bkrá granulace pencil (zdroj č 106, kód 6,8.)
za podmínek:
· zařízeni provozovat v souladu s provozním řádem
vnmenôvané stacionámi zdrpje zneč/$(bván/ ovzqůši Suchá granulace penci/: nMOkrá qrSnu/ace pencj/'
nebyly' v roce 2016. v rcice 2017 v rnCe 2018 v provozu

· provozovatel musí plnit emisní faktory uvedené v tabulce 1 1,1.k. v podkapitole 1,1 1.
YvimenovanÉs Stacionám/ zdroje Fnecišt'ovánl ovzduš/,,Suchá qmnu/ace Rencir qranu/aCe pencil"
nebYIY v roce 2015, v mce 20_ 7, v roce 2018 v provozu.

I) Ok ustanovení § 11 odst. 2 písm, d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárního zdroje:

· Zařízení na využití druhotného energetického zdroje. kotel di (zdroj č 017, kód 1.1.b)
za pcximlnek,
· zařízeni bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1 l. v podkapitole 1.1 1
p/neno. Na vYimenovaném staciQt?ám/m ,<dmN zneči$(bván/ ov,{Čhlš/ ,.Koč¢?/ DI" jsou R/něnV Gm/sn/ limity

· zařízeni provozovat v souladu $ provozním řádem
Fy/?eno. vY(menovanÝ stacionám/ zdio/ %neäštbván/ ovzdu$/ ,Kotel DI" je piovQzován y souladu se
.SQubolE)m eChničkQQNan/začn/Ch opatňm/ a tecmúckoplovozn/ch paRímetlú (prnvozn/m řadem/ iehQŽ
vYčián/ bylo povďéňQ dle G 1j odst, 2 R/sm. d Z$kona č, 2Q1L2012 Sb. odbQre(n životn/hQ E'rostM/ tg
zemědě/.$N/ KraiSkého úřaC/lj z//nskg iq km/e RQt/)odnut/m o vYdáni znĚňY inteqmvaného povden/ ¢. 15
pro ,,ZaNzenl souboru chetnických vYnob - zék/adnl ZáVM DEZA, a.s. Valašské Mez/ňč/' spo/c;čnosti
DEZA, as. pod č.j. KUZL 616'2014 (spiso@ značkq KUSP 616'2014 žpzE-KBj ze dne 12. 11. 2014
s nabYt/m piávnl moci cne 19. 11. 2q14.

Platné do 7.2.2019. změnou č. 22 IP n.p.m. 8.2.2019 v podkapitole 4.1,1. se mění bod d) které nově zní.
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d) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárniho zdroje:

· Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4 (zařlzeni č. 014 a 015, zďřQj č. 014, kód 1.4.a)
za podmínek:

· Zařízeni bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.d. v podkapitole 1.1,1
Na vY|menQvar?ém stacibn¢m/m zdroji M(gČiŠtbvánl QY2duš/ ,,Ho/ŕkY filmové odpaľkY F 260.3,

F 260.4" 1'$qu plněny emiSn/ /mi(z

· Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revtze zařízeni předmětného
vyjmenovaného stacionárnĹho zdroje znečišťováni ovzduší s četnostl minimálně lx ročně, Záznamy
q těchto úkonech budou součádI provozní evidence předmětného zdroje. Závady uvedené
v revizních zprávách a odborných prohlídkách budou odstraněny v předepsaných terminech.

pMno. provozovm %aiišťu/e Rmvide/nou údržbu, ,serviS a zař/zen/ vYimenovaného stacbnámiho
zdroje znečištbváni ovzdu$/ ,,Hcůäky ň/ínoy'é odpäňcY F 260.3, F ?GQ,"" s četnQS l minimá/ně 1 x točně.
,7áznamV Q ('Cc Wo úkonech isQt/ součástí provoznl eVidence vYimenovaného s(&cionám/ho zdľQie
zne¢ištbván/ ovzqúší.
Platné do 22.10.2019, změnou č, 23 n.p.m. 23.10.2019 v podkapitole 4.1.1. se mění body a) - e) které riově
zní:

a) Dle ustanovenl § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárního zdroje:

· Provozní trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011, kód 1 1.b)
za podmínek:
· zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1 1,1,a. v podkap|to|e 1 1.1,
· zařízení provozovat v souladu s provoznlm řádem
· pokud je pec v provozu, nesmí být v provozu pec f 260.1

VYimenovanÝ S¢acionámi zdtpj Xnečišťován/ ovzduší ,,Pmvoznl trubkovf pec F 268. 1" ngbVl v roce 2016,
v pce ?017 v foc¢' 2Q18, v roce 2019 v Qbdob/ /eaen - h'slcpad p/pvozován.

b) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 pÍsm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacbnámiho zdroje.

· Provozní trubková pec f 260.1 (zdroj č. 012, kód 1.1.b)
za podmínek:
· zařízeni bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1,1,1.b. v podkaprtole 1.1 1,
njěno. Na vYimenovaném stac/on$m/m zdmji znďišťov0n/ Qvzďuši PvQvozn/ tiubkov¢ p{?c F ?6Q. 1" jsou
R/ňŘ'W emisnf /imih',

· zařízeni provozovat v souladu s provozním řádem
Plněno. vyjmenovaný staciônáml zdroj znečištbvánl ovzduší .Provozní trubková pec F 260-1" je
provozován v souladu se souborem technickoorganizačn/ch qoatňenl a technickqprovozn/ch parametrů
(provozn/m Mdem). jehož vydänl bylo povoleno d/a § 11 odst. 2 písm. d) zákona C. 201/2012 Sb. Odboem
žNotniho piostbdi a zemědě/stv/ Krajského úNdu Z//nského krajě Rozhodnutím o vydáni změny
'ntegmvaného povoleni č, 23 pro zař/zen/ ,,Zař/zen/ souboru chemických výmb - zák/adn/ závod DEZA,
a.s., valašské Meziň/č/" společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 49387/2019 (spisová značka KUSP
49387/2019 ŽPZE-KJ) ze dno 3 10. 2019 s nabytím právní moci dne 23 10. 2019.

· pokud je pec v provozu, nesmí být v provozu pec f 268.1
Plněno. V provozu je pouze vyjmenovaný stacionáml zdroj znečišt'ovánl ovzduší ,,Provozní trubková pec F
260. 1".

Dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona (j ochraně ovzduší se povoluje změna provozu vyjmenovaného
stacionárního zdroje:

· Provozní trubková pec F 260.1 (zdroj č. 012, k6d 1.1,b)
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za podmínek:
· zahájenl odstávky rovozu pece F 260.1 před zahájením výměny hořáků provozovatel písemněoznámi na adresu &p OI Bmo
Odstávka provozu vyjmenovaného stacionám/ho zdroje zneč/štbván/ ovzduší ,Ptovoznl trubkové pec F
260. 1" p/Eid zahá/en/m yýměny hořáků do doby kontndy dne 5 11 2019 neproběhla,

· zahájeni provozu změněné pece F 260.1 provozovatel písemně oznámi na adresu ČŮP OI Brno do
15 dní od uvedení změněné pece F 260.1 do provozu

Výměna hořáků na Wjmenovaném stacionárním zdro/i" znečištbváni ovzduší ,.Trubková provoznl pec F
260.1" do doby kontroly dne 5. 11. 2019 neproběh/a.

c) Dle ustanovení § 11 odst, 2 písm. d) zákona q ochraně ovzduší se povoluje provoz výmenovaného
stacionárního zdroje:

· Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013, kód 1.1.a)
za podmínek:
· zařlzení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1 1.1.c v podkapitole 1.1.1.
Dle ustanoveni § 13 odst, 2 zákona o ochraně ovzdušl se povoluje změna provozu vyjmenovaného

stacionárnlho zdroje:
· Provozní pé¢ Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013, kód 1.1.a)
za podmínek:
· zahájeni odstávky &rovozu pece F 278.1 před zahájením výměny hořáků provozovatel písemně

oznámí na adresu ŽP Ol Brno
Odstávka provozu vyhnenovaného stachnám/ho zdm/e znečíštbvánl ovzduší ,,Provoznl Wc Weishaupt F
278. 1"p/bd zahájením výměny ho/áků do doby konlm/y dm 5. 11. 2019 neproběhla

· zahájení provozu změněné pece F 278.1 provozovatel písemně oznámí na adresu ClŽP Ol Bmo do
15 dní od uvedeni změněné pece F 278.1 do provozu

výměna hořáků na vYmenovaném stacionám/m zdroji znečištbvánl ovzduší ,,Provozní pec Weishaupt F
278, 1" do dd)y kontlDN dne 5. 11. 2019 nepmběhla,

d) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionMniho zdroje:

· Hořáky filmové odparky F 260.3, F 260.4 (zařízeni č. 014 a 015, zdroj č. 014, kód 1 4.a)
za podmínek:
· zařízeni bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.1.d v podkapňde 1-1.1.
Plněno. Na vyjmenovaném stacbnám/m zdmji znečištbváni ovzduší ,,HoWky ňlmové odparky F 260.3, F
260.4' jsou plněny emisnl limity.

e) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárního zdroje

· Provozní pec Bedrams F 397.1 (zdroj č. 016, kód 1.1.a)
za podmínek:
· zařízeni bude pInit emisní limity stanovené v tabulce 1,1,1.e v podkapitole 1,1.1.
Dle ustanQvení § 13 odst. 2 zákona q ochraně ovzduší se povoluje měna provozu vyjmenovaného

stacionárního zdroje:
· Provozní pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016, kód 1.1.a)
za podmínek:
· zahájení odstávky ,Erovozu pece F 397.1 před zahájením výměny hořáků provozovatel písemněoznámi na adresu l|ZP Ol Brno
Odstávka provozu vyjmenovaného stacionám/ho zd/oie znečištóvánl ovzduší .Pmvozni pec Bedrams F
397. 1" pibd zahájen/m výměny hoňáků do doby kontroly dne 5. 11, 2019 nepmběh/a.

· zahájení provozu změněné pece F 397.1 provozovatel písemně oznámi na adresu ČŮP OI Brno do
15 dní od uvedeni změněné pece F 397.1 do provozu
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výměna hařäků na výmenovaném stacionárním zdroji znečišťováni ovzdušl NPTDvozn/ pec Bedrams F
397. 1" do doby kontroly dne 5. 11. 2019 neproběhla

4.1.7. Zařízení chemické čistírny odpadních vod (8. provoz, provoznl celek 006, Vodní hospQdářstvi)

a) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionámlho zdroje (zakončeného zařlzenIm ke snižování emisl ENVIROTEC VH), který se skládá ze
zařízení:
· de$ti|ačnľ kolona (zdroj č. 601, zařízeni 601, kód 2-6)
· pračka (zďřQj č. 601, zařízeni 602, kód 2.6)
· detoxikace (zdroj č, 601, zařízeni 607, kód 2.6)
· sklady OV (zdroj č. 601, zařízeni 605 a 606, kód 6.25)
za podmínek:

· při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odplyny odvedeny na zařizenl ke
snižováni emisí ENVIROTEC VH, které musí být v provozu

Plněno. Při pnovozu vy/menovaných stackmám/ch zdmjů znečišťováni ovzduší jsou odp/yny odvedeny na
zahzenl ke snižováni em/s/ ENV/ROTEC VH, ktené je v provozu.

· zařlzeni ke snižováni emisi ENVIROTEC VH bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1 1.7.a.
v podkapitole 1.1 7.

Plněno. Na zař/zen/ ENV/ROTEC VH jsou plněny emisní limity,

· zařízeni provozovat v souladu s provozním řádem
plněno, Zaňzenl ENV/ROTEC VHje provozováno v souladu se souborem technickoorganizačn/ch opat/bnl
a technickoprovozn/ch patametni (provozním řádem), jehož vydání bylo povdeno dle § 11 odst. 2 písm. d)
zákona č. 201í2012 Sb Odbmm životního pmst/bd/ a zemědě/stv/ Krajského ůiádu Z//nského kraje
Rozhodnutím o vydání změny intógmvaného povo/en/ č, 15 pro ,,Zař/zeni souboru chemkkých výrob -
základni závod DEZA, a.s., Valašské Mgziř/čr spdečnosti DEZA, a.s. pod č,j. KUZL 61&2014 (spisová
značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právni moci dne 19 11. 2014.

· za účelem snížení emisi znečišťujkích látek obtěžujicich zápachem využívat opatřeni ke
snižováni emisí těchto látek, např, provedením odsávání odpadních plynů do zařízeni
k omezováni emisi, zakrytovánim jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným
odstraňovánhn usazenin organického původu ze zařízeni pro předčištěni odpadních vod,
dodržováni technologické kázně

Plněno. Je dodržována technická podmínka provozu.

b) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. d) zákona (j ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
staciônárMho zdroje (zakončeného zařízením ke snižováni emisl Wanda S-2)'
· vakuový filtr (zdroj č. 603, zařlzenl 603, kód 2.6.)
za podmínek:

· při provozu vyjmenovaného stacionámiho zdroje budou odplyny odvedeny na zařlzenI ke
snižováni emisí Wanda S-2. které musí být v provozu

Plněna Pň' piovozu vyjmenovaného stacbnárn/ho zdntýe znečišťováni ovzduší jsou odptyny odvedeny na
zaňzenl ke snižováni emisi Wanda S-2, které je v provozu.

· zařízeni ke snižováni emisi wanda S-2 bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1,7.b. v
podkapitok kap 1,1,7

Plněno. Na zařízeni Wanda S-2 jsou plněny emisní //mlty.

· zařízení provozovat v souladu s provozním řádem
plněno. Zař/zen/ Wanda S-2 je provozováno v souladu se soubonem techntkooqanizačn/ch opatňenl a
techničkqpmvoznich pammetnů (pmvozn/m řádem), jehož vydáni bylo povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d)
zákona č, 2O1/2012 Sb. Odborem životního prostibdl a zemědělství Krajského ů/ádu Zlínského kraje
Rozhadnu//m o vydánl změny integrovaného povolení č. 15 plo »Zaňzen/ souboru chemických výtob -
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základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziř/č/" spo/ečnos/i DEZA, a,s. pod č.j- KUZL 616/2014 (spisová
značka KUSP 61&2014 ŽPZE-KB) ze? dne 12, 11 2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

· za účelem sníženi emisi znečišťujících látek obtěžujicich zápachem využívat opatřeni ke
snižování emisí těchto látek, např. provedením odsáváni odpadnlch plynů do zařízení
k omezováni emisi, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným
odstraňQvánlm usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod,
dodržovánl technologické kázně

Plněno. Je dodržována technická podmínka provozu.

c) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzdušl se povoluje provoz vyjmenovaného
stacbnárniho zdrQje:
· Biologická čistírna odpadních vod (zdroj č. 604, kód 2.6.)
za podmínek:
· zařízeni provozQvat v souladu s provozním řádem

Plněno. Zaňzenl Biologická Cist/ma odpadn/ch vod je provozováno v souladu se souborem
t6chnickooľganizačn/ch Qpaten/ a technkkqpjovozn/¢h parametrů (pmvozn/m řádem), jehož vydáni bylo
povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201L2012 Sb. Odbomm životního pmstlbdl a zemědělstvl
Km/ského úřadu Z//nského klaje Rozhodnutím o vydáni změny integrovaného povo/en/ č. 15 pru wZaňzen/
souboru chemických výrob - základní závod DEZA, a,s., Valašské Meziř/čř společnosti DEZA, as. pod č.j
KUZL 61&2014 (spiSová značka KUSP 61&2014 ŽPZE-KB) ze dne 12. 11 2014 s nabytím právnl moci
dne 19, 11, 2014.

· za účelem sniženf emisí znečišt'ujlckh látek obtěžujicich zápachem využívat opatření ke
snižování emisi těchto látek, např. provedením odsáváni odpadních plynů do zařízeni
k omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným
odstraňovánlm usazenin organického původu ze zařízeni pro předčištění odpadních vod.
dodržováni technologické kázně

FYněno. je dodižována techniCká podmínka provozu.

Kapitola 4 1.7. byla vyjmuta z IP rozhodnutím ze dne 14.2.2018 čj KUZL 69270/2017 ľ1 p.m. 2.3 2018
(zrněnou IP č. 21).

4.1.10. Chemická čistírna oděvů

a) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 plsm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje uvedeni do provozu
vyjmenovaného stacionámlho zdroje:

· chemická čistírna oděvů (zdroj č. 951, zařízeni 951 a 952, kód 9.7.)
Platné do 22.3.2017, změnou č. 20 IP n.p.m dne 23.3.2017 zni bod 4.1.10. nás|edQvně:

4.1.10. Další souvlsející činnostl

a) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje uvedeni do provozu
vyjmenovaného stacionárnlho zdroje:

· chemická čistírna oděvů (zdroj č. 951, zařízeni 951 a 952, kód 9.7.)
za podmínek-
· zařízení bude plnit emisní limit stanovený v tabulce 1.1.10.a. v podkapitole 1 1,10.
· zařízení provozovat v souladu se schváleným provozním řádem

P1Mno. VYimenovenÝ staCk)nám/ znecjštbl/än/ ovzd{/šl ,,ChelniCké čiš(Qn1 oděyů" je provozován
v Soulaclj se soubonem echnickoorqaniz¥nich Qpätiěn techmckcplovQzn/ch par?metlů (R'ovozn/m
/µdem , jehož vYdání bylQ povo/¶7o dle § 11 odst. 2 pÍsm. d zákona č. 201t'2012 Sb. odbomn t/votn/ho
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pmsted/ a zemědělství Kmjského ú/ady Z//nskéhQ krajé RozhQdn(/t/m o vp'dánl z/něnY inteqrovanCho
povaleni' Č, 15 pro ,Zaňfzenl sQuhQnj chemiCkÝc vYmb - ;rák/adn1 závod DEZA a.s., Va/ašsk¢ Meziř/čl"
SpoLečnos i 3E7A a,s, pod č.j. Kljf . 616/201q (Spisová zna¢ka KUSP G1G/?Q14 ŽPZE-KB1 ze dne 12. 11.
®14 s nabVt/m R/éYn/moc/ dne 19. 11- 2014.

Platné do 22.10.2019, změnou č. 23 n.p.m. 23.10.2019 se bod 4.1.10 mění na bod 4,1 9

4.1,9. Další související činnosti

a) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje uvedeni do provozu
vyjmenovaného stacionárn iho zdrge:

· chemická čistírna oděvů (zdroj č. 951, zařizenľ 951 a 952, kód 9.7.)
za podmínek:
· zařízení bude pInit emisní limit stanovený v tabulce 1.1.9.a, v podkapitole 1.1.9
Mněno. /Va vyjmenovaném Stacionám[m zC/Tuii zne¢/$ĽQván/ ovzM/ ,,Chemkk¢ ¢i$tOn/ oděvů" je
emknl /imitr

· zařízení provozovat v souladu provozním řádem
Plněno. VYimenovanÝ staciômmi zdmj zne¢i$tbván/ Qytduš/ Chen?ické čištěni odCvú" je p'pYozován
v souladu se soubomm techn/ckoonqanizačnlc 7 opatření a /echnkkoprovp;n/ch paramejrů (provozním
řadem , jehož vmn Ky/q povoleno d/e Ši 11 ods , 2 písm. d 1Qna č. 201/20 ? Sb, Odbomm žNoln/ho

a zemědě/stv/ Kraiského ú/áď¢' a/nského Rozhodnu Im o vYdán/ změnY inleqrovaného
povdenl č, 15 pro ,Zařlzenl sQu¢'Qm chemiCXÝCh vÝm - Zrk/adni závQCi nEZA as., Vqlašské 4eziř/č/"
SpdečmstiDEZA as. pod č.j. KUZL GN2014 (SR/sová zna¢kq "(USP 61tn014 ŽpzE-KBj ze dne 12 11.
?Q14 s nabytím P'$'ň/ mQci dne 19. 11, 2Q14.

4.2.Voda

a) Veškerá zařízeni, v nichž se použlvajl, zachycuji, skladuji závadné látky, musl být v takovém
provedeni a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy,
podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu míšeni s odpadními nebo
srážkovými vodami,

b) Těsnost nádrži pro skladováni, potrubí a prostředků pro přepravu závadných látek bude
kontrolována v souladu s § 39 odst. 4 písm. c) zákona č, 254/2001 Sb. q vodách, v platném znění
(dále jen .zákon o vodách").

C) Pro äišťováni případných úniků závadných látek bude provozován odpQvÍdajlc[ kontrolni systém.
pQdm/nka plněna %ste¢n9, v provozu deNt (é dle sdg/eni kontrolované osobV 45 usobn/ků, pň kontrole
bY/Y pňgd/oženY prDtQkQ/Y o provedené zkoušce těsnosti piu 15 Msobn/ků unčenÝch pro skladováni
závadnÝch látek o E)mvedenÝCh zkouškách (ěsnosti se jávěrem ,,na základě výs/edkŮ vizuá/n/ kontroly a
nás/edn¢ uoušky těsnosti lze poväžQvät za těsnE", zkouškV těSnostiproved/ Ing, Miloslav Kozel
- ceňňkovanÝ %k{/$í?bnl technik LT a QZO. PmtQKQ/Y o Qľovec/enÝch zkou$kecĺ těsnosti QS @tnich zařízeni
Mn|yv dbbe kQntm/v k dispozici.

4.3. Odpady

a) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádŕenl ve stavebním řízeni dle ustanoveni § 79 odst. 4 písm. b)
zákona o odpadech ke stavbě .Nádrž ortho-xylenu". Krajský úřad nemá z hlediska nakládáni s odpady
připomínky k dokumentaci ke stavbě ,Nádrž ortho-xylenu", zpracovatel RIOS spol. s r.o., únor 2014

b) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízeni dle ustanovenl § 79 odst, 4 pÍsm- b)
zákona o odpadech ke stavbě ,,Změna způsobu skladováni hydrogenačnlho plynu". Krajský úřad nemá
z hlediska nakládáni s odpady přípominky k dokumentaci pro územní rozhodnutl a stavební povoleni
stavby ,Změna způsobu skladováni hydmgenačnfho plynu", zpracovatel PRODEZ as., květen 2015.

C) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádřeni ve stavebním řízeni dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b)
zákona o odpadech ke stavbě .20151042 Separátor OVČ". Krajský úřad nemá z hlediska nakládání
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s odpady připomínky k dokumentaci pro stavební řízení ,,2015/042 Separátor OVČ', zpracovatel:
PRODEZ, a.s. Valašské Meziříčí, vedoucí projektu: Ing. Jiří Koubek.

d) Tímto rozhodnutím se nahrazuje mádřeni ve stavebním řlzení dle ustanoveni § 79 odst. 4 písm. b)
zákona o odpadech ke stavbě ,Změna způsobu skladováni hydrogenačního plynu" - vyrovnávací
nádrž. Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s odpady připomínky k dokumentaci pro změnu stavby
před dokončením ,Změna způsobu skladováni hydrogenačniho plynu" - vyrovnávací nádrž,
zpracovatel PRODEZ as.

e) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řizenl dle ustanoveni § 79 odst. 4 písm. b)
zákona o odpadech, ke stavbě ,vzduchový chladič W602, 2015/023". Krajský úřad nemá z hlediska
nakládání s odpady připomínky k předložené dokumentaci .vzduchový chladič W602, 2015/023",
zpracovatel PRODEZ a.s., červen 2016.

f) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádřeni ve stavebním řízeni dle ustanovenl § 79 odst. 4 písm. b)
zákona o odpadech ke stavbě ,2015/037 zvýšenl zásob užitkové vody - rekonstrukce obdélnIkové
laguny", Krajský úřad nemá z hlediska nakládáni s odpady připomínky k předložené dokumentaci pro
stavební povoleni a prováděni stavby ,2015/037 zvýšení zásob užitkové vody - rekonstrukce
obdélníkové laguny", zpracovatel Sweco Hydroprýekt a.s., zpracováno 06/2016.

Platné do 22.3.2017, změnou č. 20 IP n.p.m. 23.3.2017 zni bod 4.3. náslědovně:

4,3. Odpady

a) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádřeni ve stavebním řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 písm- b)
zákona o odpadech ke stavbě ,Nádrž ortho-xylenu". Kmjský úřad nemá z hlediska nakládáni s odpady
připomínky k dokumentaci ke stäďjě .Nádrž ortho-xylenu", zpracovatel RIOS spoL s r.o., únor 2014

b) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádření ve stavebním řízeni dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b)
zákona o odpadech změny stavby před dokončením ,2015/015 Likvidace exhalaci z výroby ddp"
Krajský úřad nemá z hlediska nakládáni s odpady připomínky k dokumentaci pro stavební povoleni a
pm provádění stavby ,2015/015 Likádace exhalaci z výroby OOP", zpracovatel PRODEZ. as, únor
2017.

C) Tímto rozhodnutím se nahrazuje \Mádřeni ve stavebním řlzenl dle ustanoveni § 79 odst. 4 písm. b)
zákona o odpadech stavby .Zásobník surového Ftalu F41C, 2016/035". Krajský úřad nemá z hlediska
nakládání s odpady připomlnky k dokumentaci pro stavební povdenl a pro prováděnl stavby .Zásobník
surového Ftalu F41C, 2016/035", zpracovatel PRODEZ a.s,, záři 2016.

d) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádřeni ve stavebním řízeni dle ustanoveni § 79 odst. 4 písm. b)
zákona o odpadech stavby ,vzduchový chladič W602, 2015/023". Krajský úřad nemá z hlediska
nakládáni s odpady připomínky k dokumentaci pro stavební povoleni a pro prováděni stavby
,vzduchový chladič W602, 2015/023", zpracovatel PRODEZ a.s . záři 2016.

e) Tímto rozhodnutím se nahrazuje vyjádřeni ve stavebním řlzeni dle ustanoveni § 79 odst. 4 písm. b)
zákona o odpadech stavby ,,2016/042 Náhrada pece C-601 elektrickými ohřívači". Krajský úřad nemá
z hlediska nakládáni $ odpady připomínky k dokumentaci pro stavebnl povoleni a pro prováděni stavby
,2016/042 Náhrada pece C-601 eěktrickými ohřívači', zpracovatel PRODEZ a.s., prosinec 2016

Plalné do 7.2.2019, změnou č. 22 IP n,p m 8.2 2019 se ruší v podkapitole 4.3, body b) - e) a současně se
vkládá nový bod b) násfedujicího znění

b) Tímto integrovaným povolenlm je nahrazeno vydánl souhlasného závazného stanoviska v územním a
stavebním řízeni dle ustanoveni § 79 Mst. 4 zákona o odpadech ke stavbě ,2018/013 Skladovací
zásobníky surovin a výrobků Estery VM". Krajský úřad nemá z hlediska nakládánI s odpady připomínky
k projektové dokumentaci pro vydáni Gpokčného povoleni stavby ,2018/013 Skladovací zásobníky
sunovin a výrobků Estery VM", kterou vypracovala společnost RIOS, spol. s r.o., březen 2018.

Souhlasné závazné stanovisko je vydáno za podmínek:

- Při nakládáni s odpady bude plně dodržena hierarchie nakládání s odpady dle ustanoveni § 9a zákonao odpadech a Závazná část Plánu odpadového hospodářství Z||nského kraje 2015 - 2026

- Nakládáni s odpady během výstavby bude řešeno v souladu s předloženou projektovou dokumentacia v souladu s platnou legis1ativou na úseku nakládáni s odpady,
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Ke km/to/e 4.3. člžp uv@i, že bere vYše uvedené podmlnkY na vědomi.

5. Další zvláštni podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá
nezbytnými s ohledem na místní podmínky životnlho prostředí a technickou charakteristiku
zaHzení

a) Plnit podmínky pro skladovánl sumvin, meziproduktů a výrobků, které majítlak par vyšší než 1,32 kPa
při teplotě 293,15 K při skladovánl v nádržích o objemu 1000 m' surovin nebo s ročním obratem nad
10 000 m' uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. příloha Č.8 část II bod 5.3.2.

Aněno. Na E)tovo?(j Dehet nejsou sk/adovánY surQvinY, meziproduk(V a vYroby; k(er¢ mají t/ak par vYŠŠí
1,32 kPa M teR/otě 293, 15 k. Ne'nus/ být p/ňěňY Rodm/nkV uveqené ve vYh/ášce č. 415/2012 Sb.

pňbhq č. 8 část // 5.3 2,

b) PInit podmínky pro čerpáni látek, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa při teplotě
293,15 K uvedených ve vyhlášce č. 415,/2012 Sb. příloha č. 8 část ll bod 5.3.2,

E/něno, Požadavek hg/metizace zař/zen/ - [)roveaen/ hefmetizace yýrobn/ho zař/zen/ (jnstakco
bezu(mavkových čerpadel nebo čerpadel s mechanickou ucpávkou . všechna médiS jsou ČQ{pána
heľmetjckÝmi čerpadly. s mechanlčkQu ucpávkou iSQu pouze če'paQ/a zá/ožn/, unčeng pm
pNčerpávání s nižší tenzi par.

Na p'dyqzu Dehet nejsou SkkídQvány sunjvjf?v, n7eziproduk/Y q VÝmbV k/er¢ 'nni/ tlak par i/yŠŠ/ ňg 1 32
kPa pň' tep/o(ě 293, 15 K. NemuS kYt plněny pQchn/nkv uvedené Yé vyhlášce č. 415'2012 Sb. pň/oha č. B
¢ýst n tm 5.3.?.

C) Zavést způsob dentifikace a oprav netěsností zařizenI v DEZA, a.s. s četnosti cca lx za 5 let.
Plněno. jě Mi/$ťován mon/ton'nq ne/gsnosti P/?S(K?km. ldentňtíkfCe netěsnosti na Rřhubách al7natu/ách
¢e/pac/ch stanic (vÝlngny jsou pň pNn/ zQ/ážce . Je zaveaen způsob iden iňkace netěsnoS ĺ

ve kterém se s vYsoce (ěkMÝm/ látkami píp vYt©ován/ priori pm stanoven/ pořQ{i/ oprav
tak, My kijíždá armatura 0Wa p'pvě/bna s če nQS l minimá/n¢ 1 K za 3 noky.

d) Zásobníky dehtu provozovat pouze v případě, že jsou hermetizovány a inertizovány
ph?enQ, Zgsobn/kv dehtu ĹSQL1 hem7etizovánY ft inMizováňY,

e) Zásobníky dehtových a antracemvých olejů provozovat pouze v případě, že jsou hermetizovány a
inertizovány.

Plněno. ZáSQbn/kY dehtových 8 ant/mcenovYch o/Qjů jsou henneliZQ¥ánV a ĹhenizoviánY.

j) Při poruše nebo odstavení zařízeni na likvidaci emisí z pmvozu Soubor chemických výrob
(hermetizace zásobMků apod.) bude tato skutečnost oznámena obci Lešná a městu Valašské
Meziříčí. Plánované odstávky must být hlášeny v pňměřéném předstihu,

Plněno. Pň ponj'šeni nebo cKýstaven/ zaňzeni na IikvAdaci emisí z provozu Soubor chemEkÝch vYrob
(»m7e izace apod. le q skutečnas Qzňámeno obci _ešná a městu Valašské Mezičíči,
E/ánované odstávkV 1sq¢/ hlášeny v pňmC/Pném piěds ihú,

Platné do 7.2.2019, změnou č. 22 IP n.p,m. 8.2.2019 se mění celá kapitola 5 na náskdujici text:

5. Další zvláštni podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá
nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku
zařízení

ä) Plnit podmínky pro skladováni surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak pär vyšší než 1,32 kPa
při teplotě 293,15 K při skladováM v nádržích o objemu 1000 m' surovin nebo s ročním ooratem nad
10 000 m' uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb, příloha č. 8 část Il bod 5.3.2.

Plněf?Q. Nq provozu Dehet skladov$nj' surovinY mezipmuktY a výrobv, ktwé majl tlak pa' yyššĺ
než 1,32 kPa pň t@iotě 293, 1S K, Nemusí bY" plněny podm/n-q' uvedené ve vYh/ášce č. q15/201? Sb.
příloha č. S ¢ást 1/ bod 5-3.2.
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b) Plnit pQdminky pro čerpáni látek, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa pri teplotě
293.15 K uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. příloha č. 8 část || bod 5.3.2.

Plněno. Požadavek hermejizace zqňzeni - p[ovedeni hennq(izace vYmbn/ho <fř/zěnl /ins(a/ace
bezucRávkových čerpadel nebo čerpadel S mechan/Ckou uc/)avkoul, Všechna média jsou čerpána
he/n?etlčkými ¢e'pad/v. ¢e'pad/a s mechaničkou ucpávkou j'$QU PqWC čeípad/a zá/ožn , uľčena q/d
RMe/páván/látek s nižš/ tenz/par.
Na Rrpvozu Dc 7ě( t)e/šou SkladovřnY sUnovinY, mez/prpduktY a ¥Ýn)bY, které ma// //ak par vYšší než 1,32
kpa ph' teplotě m15 K. Nemus bYt P/ňěň}' podm nkV uvedené ve vYh/ášce č. 41$2012 Sb pň/oha Č, S

//bod SA-2.

c) Zavést způsob identifikace a oprav netěsnosti zařizení v DEZA, a.s s četnosti cca Ix za 5 let.
E'/n¢sno. Je miištôván monúoninq netěsn@i pňstf*m. /den(Ň"kace netěsnosti na pňrubách annaturŕch
¢e/pac/ch Stanic (vÝměnY /squ plováděnY pň p/vň/ zamtce/. je m'eden <působ iden iOkace ne/ěSnosti
zarken/, ve ktegm se naklčdä s YYsoce těkMm//á kGm/ QlO vY/povánl p/ii?ri/ pro staqovenl pQ#d/ oprav
ak, qby kam Qnnatu© PYla p'py¢lbna s ¢etnost/ minimálně 1 x za 3 rPkY.

d) Zásobníky dehtu provozovat pouze v případě, že jsou hermetizovány a inertizovány,
ZáSQRn/kV dehtu jsou helmetlzovánY a inertizováňY.

e) Zásobníky dehtových a antracenových olejů provozovat pauze v případě, že jsou hermetizovány a
inertizovány,

R/némo. ZásobnlkY dehtovYch a an(hracenoYÝch deiů iSou hel7net/žovánY a thenizovánľ-

f) Po změně hlavni suroviny z o-xylenu na naftalen nebude přěkročen stávajici emisnf strop oxidu
siřičitého SO2 ze zdroje výroba anhydridu ftalové kyseliny 238,7 Urok,

NetMo pM'pětem dnešn/ kon(jolY.

g) Při změně na zdrojích znečišťováni ovzduší (výměna dopabvacich jednotek, atd.) při stanoveni
emisních limitů bude zpřísněn emisrú limit u tuhých znečišťujících látek TZL 75 mg/m'.

NehY/Q předmě(em dnešní kontm/Y-

h) Při poruše nebo odstaveni zařízeni na Wcvidaci emisi z provozu Soubor chemických výrob
(hermetizace zásobníků apod.) bude tato skutečnost oznámena obci Lešná a městu Valašské
Meziřfčí. Plánované odstávky musí být hlášeny v přiměřeném předstihu.

Fýněno, Ph" pomšeni nebo ®staven/ z{íňzen/ /jkvÁdac/ emisi ?' provozu SQubor chemjčkých YÝrob
(hemet/zfce zásobn/ků apod. je skutď'?Qst ozt10meno obCi Lešná a městu "{i ašské Meziř/č/.
PlánovSné odstáYKY jsou h GšenY v M"lně/bngm p/bdstihu.

i) Případné změny technobgického zařizeni vyjmenovaných stacionárnlch zdrojů znečišt'ovánl ovzduší
nesmí být provedeny bez pravomocně schválené změny integrovaného povoleni.

PlňěňQ. Př/paQn¢ změ/?V technQbq/ckého zař/zen/ vYimgnQvanÝch S(acionám/ch zdncýů µ?ečjšťován/
ovZCluši nejsou prováděny' bez pmvomocně schválené zrňěňY inteqrovaného povoleni.

Platné do 22.10.2019, změnciu č. 23 n,p.m. 23.10,2019 se doplňuje bad o):

o) U vyjmenovaných malovackh stacionárních zdrojů znečišt'ováni ovzduší zajišťovat pravidelnou
údržbu, servis a sdlzeni zařfzení s četnosti lx ročně. Záznamy o těchto úkonech budou součásti
provozní evidence předmětného zdroje. Závady uvedené v revizních zprávách a odborných
prohlídkách budou odstraněny v předepsaných termínech,

Plněno. U vYlmenovanÝch sl)abv0cich s(SCionám/Ch ¥dfoiú ?nečišťovón/ ovzduší le zQiištbvám l)ravidglrlŕ
údr#)a s(grv/S a seňzQnf zaňzěřµ s če /?QSt/ 1 x /'Q¢ně. ZášnalnY o těchto ůkoneCh jsou sou¢ásti provoznl
eviQence pňedmětného vYimenovaného staciomn)fho uhoje znečišťovánl ovzduší. Záznamy uveaené
v /1evizn/ch zRrávách a odbomÝCh pmh//dkách Nqu odstrqněny v p/bdepsanYch enn/nech.
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6, Opatřeni pro hospodárné využivání surovin a energie
a) Hospodárné využiti swovin a energie je řešeno provozním řádem zařízeni.

b) Statisticky vyhodnocovat spotřeby surovin a energii a významné odchylky uplatnit při revizi
$pQtřébních norem surovin a energií.

Termin: lx za čtvrt roku

Vi'hodnQ¢QV'Sni jE? prováděno v rámci iednot/ivÝch pnovoznlch celků na mes/čn/ bázi (namátkC'!'ě Kv/q
R/bd/oženo vYnQdnocen/ z 1)K'yQZn/ho celkµ dehet z dubna 2017 . pQdmínka k' ľ?Nna.

7. Opatřeni pro předcházeni haváriím a omezováni jejich případných následků
opatření řešl havarijní plán a provozní řády.
a) Havarijní a mimořádné události řešit podle jednotlivých havaňjních plánů

0

0

Havarijní plán pro případ požáru a exploze
povodňový plán
Havarijní plán DEZA, as, Valašské Meziříčí - Plán opatření pro případ havárie (ochrana vod před
znečištěním závadnými látkami v a.s. DEZA Valašské Meziříčí)
Zálohováni energií a medii - plán odstavováni jednotlivých provozů v případě nedostatku energii a
medií
Traumatologický plán.

b) Havarijní plány přezkoumávat a aktualizovät na základě šetřeni havárii, nehod mimořádných situaci,
poznatků z havarijních cvičení a vést o přezkoumánl a aktualizaci záznamy.

podmínka plněna - piS kQntmďe bV| pňfui/ožen Havaňjni plán pm případ požáru a exp/o"e (vypracovanY qňě
5. 6.2q1? , povodňový Nn - (schv$/enÝ MěŮ va/qšské Meziň'¢/ pod c.j. ej MěUVM 27628/2014) Plán
qpaúbní píp l?ňpad haváňe (SC ]vá/enÝ v lgmc/ l'nteqrQvaného povQ/eni Qřo Vodního hospodáktví
kontrobvane QSPbv, v době kQntnDIY bpda paskdnl aktuS/izace HP pňedmětem správního řízeni o schváleni
%měnYč. 4 Ppnp - 0(Q zaňzenl a Tmµmato/oqickÝ plán (vVRracovanÝ dne 1 B. 2018 lnq, Anetou Havmnovou

schvá/ený lnq. RadQ'n /Bm Masan'kem a Ing ZbVňkem pnj$Qul.

C) Všechny vzniklé havarijní a mimořádné situace zaznamenat v provozním deníku přisMšného provozu
s uvedením času vzniku a způsobu řešeni.

Fbdm/nka plněna - kontrQ/Qvaná osoba Yéďé ekkjnmickou evidencj havárii, MU a pracovních úrqzů.

d) Pravidelně seznamovat zaměstnance $ postupy řešeni havarijních situaci, například havarijními
cvičeními.

Fbdminka plněna - Pravidla plu p/ánován/a osnovy jsou u\/edenY v dakjmentu .OS 105 Onqanizace
škdenl o pEávn/ch a ostatn/ch pibdpisech k zaj/š(ěn bezpečn(?S i a ochranp' zdraví". Škdenl ŕlGvan'in/
pňp[avenoSti na jednot/ivých p/Uvozech je ů¢v spoienQ s nácvikem J 4U spo/e¢nq s podnikoyou jednotkou
Hzs. Na dehet byl éc/n/ nácvik jl" .l Rmveden Qne 30. 7.2Q19, téma eľn cvičení bY/a záchrana
oSQby v bezvědom/ (otrava sil'ovQCý/kem).

8. Postupy nebo opatřeni pro provoz týkající se situaci odlišných od podmínek běžného provozu
(například uvedení zařízeni do provozu, zkušební provoz podle zv|áštnihp právního
předpisu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušeni a definitivní ukončení provozu zařízeni)

Případné situace řešl provozní předpisy a provozní řády.

a) Novelizovat všechny provoznl předpisy a provozní řády v sôuvisbsti s výrobou a platnou legislativou.

b) 1 x ročně kontrolovat aktuálnost provozních řádů a vést o tom záznamy.
Provozovatel má implementován systém řlzené dokumentace, která byla inspektonům poskytnuta
k nahlédnutL Byl pňed/oZen záznam o kontrole provozních Rádů ochrany ovzdušl, datutn revize
k 15. 10.2019. Podmínka Ba a 8b plněna.
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c) Dodczovat postupy uvedené v provozní dokumentaci pro podmínky odlišné od běžného provozu.
d) Revidovat postupy v provozni dokumentaci na podkladě vyhodnocení odlišných podmínek prcivozu.
e) Neprodleně informovat o situaci dotčené orgány (obec, k(aj, ČlŽP, KHS atd.)
FbQmlnka cl, dj a e) plněna.

f) K využívání 1 a 2 stáni staré rampy bude možno přistoupit pouze po vyhodnocení havarijního
spouštěni technicky nevyhovujících cisteren a schválení tohoto postupu příslušným vedouclm
provozu. Tuto výjimečné opatření bude prováděno podle doplňku provoznl směrnice PS 13/3020
,,Havarijní spouštění surového dehtu z Zc". Použiti rampy (počet a důvod) bude součásH závěrečné
zprávy q plněni podmínek integrovaného povoleni.

Podmínka plněna - rampa v kontrolovaném období nebyla využita.
FVněno. V průběhu zkušebního provozu nové spouštěcl rampy se ukázala že ve výjimečných případech
mohou být dovezeny cistemy s dehtem, které vykazujl techničkou poruchu takového charaktem, která
neumožňuje pňpcýit takovou čistému k zaňzenl nové spouštěc/mmpy. Pro tyto pňpadyje zpmcován postup
havaňjn/ho spouštěni dehtu z technicky nevyhovuj/c/ch ci$ľefen na zař/zeni stáně spouštěcí rampy. Tento
postup, který je zptacován ve farmě inteml provozní směrnice PS 13'3020 byl přbdán Krajskému ůtšadu
Zlínského kraje. Povinnost /nfonnován/ obce Lešná je ve směrniCi zapracována.

9. Způsob monitorováni emisi a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace
metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedeni záznamů q monitorováni

9.1. Ovzduší
Plněno. Ověibvánl dodižován/ vymezených emisních limitů je pmváděno autorizovaným mě/en/m emiSí.
Frekvence jednorázQYých měňenŕ emislje stanovena Odbarem životn/ho pmstibd/a zetMdě/stv/ Krajského
ú/'Mu Z//nského km/e Rozhodnutím o vydánl změny integrovaného povoleni č, 15 pid ,Zaňzenl souboru
chemických výrub - základní závod DEZA, as., Valašské Mezil7čŕ spa/ečnosti DEZA, a.s. pod čj KUZL
61&'2014 (spiSová značka KUSP 616/2014 ŽPZE-KB) z® dne 12. 11. 2014 s nabytím právni moci dne 19.
11. 2014, Rozhodnutím c) vydáni změny integlDvaného povobenl č. 20 pm zaňzenl ,,Zařízeni souboru
chemických výrob - základni závod DEZA, a.s., Valašské Měmňči" spo/ečnasti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL
85009ňO16 (spisová značka KUSP 85009t2016 ZPZE-KB) ze dno 7. 3. 2017 s nabytím právni moci dne
23. 3. 2017, Rozhodnuúm o vydáni změny integrovaného povo/en/ č. 23 pm zař/zen/ ,Zaňzenl souboní
chemkkých výnob - základni závod DEZA, a.s,, Valašské Mez/ňči" spdečnosti DEZA, a.s, pod č,j. KUZL
49387,/2019 (spková značka KUSP 4938712019 ŽPZE-KJ) ze dne 3. 10. 2019 s nabytím právní moci dne
23. 10. 2019 v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. a provád&/m/ právními p/édp/sy (vyhláška MŽP č.
415'2012 Sb.). Spec/Tkace metodiky měřenije součásti protokolů o autorizovaném měHni emisl.

Množstvl emisi' /ednotl/vých znečišťuj/c/ch látek za kakndáihl nok je vypoč/táno z hmotnostn/ho toku
znečištbjlc/ch látek (z pmtokolů o auton'zovanérn nNibnl emisí) a počtu pjDvozn/ch hodin jednotlivých
zaňzeni zdm/e znečištbvánl ovzduší.

9.1.1. Zařízeni na zpracování surového dehtu, výrobu základních pdyaromatických látek, výrobu
preparovaných dehtů a smol (l. provoz, provozní celek 001, Dehet)

a) Zajišt'ovat jednorázové autorizované měřeni emisi znečišt'ujícich látek SOz NO,, TZL a CO u
vyjmenovaného stacionárního zdroje Provozní trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011) s četnosti jedenkrát
za kalendářní rok, ne dřive než po uplynutí 6 měslců od data předchozího jednorázového měřeni
v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Auton"zované měření emisi na výduchu z provoznl trubkové pece oh/bvu dehtu F 268.1 v roce
2016.2017, 2018 nebylo provedeno z důvodu neprovozováni zdroje znečišťování ovzduší po celé období
roku 2016, 2017,2018.
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b) Zajišťovat jednorázové autorizované měřeni emisi znečišt'ujicich látek NO, a CO (pro palivo zemni plyn)
a SO2, NO,, TZL a CO (palivo topný olej) u vyjmenovaného stacionárního zdroje Provozní trubková pec
f 260.1 (zdroj č. 012) s četnosti jedenkrát za kakndářnl rok, ne dřive než po uplynutí 6 měsíců od data
předchozIho jednorázového měřenl v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm, a) vyhlášky
Č. 415/2012 Sb.

E/něno. Autoq'?Qyané měřénl emi$/ je p/ováděno iedenkfgl za ka/endám/ rok, ne dř/ve než po up/Vnu(/ 6
m¢S/Ců od data pMchoz/ho MnQ'ázového m(gňm/.

Autorizovan¢ mě/i?n/ emisí rja výduchu z přQvc'zn/ tnj¢)kQvé pece F 260. 1 v roce 2016 bjAo provedeno
ä{1 Qňľovanou mCňC/ skupinou De ekta s.r.o., se sídlem Brno - Ma/oměň¢e, Franzova 63, psč G14 00, iC
499 7Q (S58 dne 23. 2016 (Pmtdco/č 057h/2016|.

Autorizované mělbnl emisi na výduchu z pmvoznl trubkové pece F 260. 1 v roce 2017 bYlc' p/ovedenc)
autoňzovanQu měř/c/ skupinQU Qq' akta S.ř-Q., Se sídlem Bmo Ma/onEňce, Franzova 6:1, PŠC 614 00, lČ
499 70 658 dne ?9, 3 2017 (Pm Qko/č. 086h/2Q17 .

Autoňzované měňenl emiSí na vYduchu Z Q/'ovozn/ (Rlhkové pece F 260. 1 v /c)cé 2018 bY/Q provedeno
autoňzovanQu měňci skupinQU Detekta s.ŕ.Q., se sídlem Bmo - Maloměřice. FľanzQya PS¢ 614 00, lČ
%9 70 658 dne 3Q, 5. 2018 (p'p Qko/č, 079bňQ18).

Autonizovmé měňenl emt$/ na výduchu z pmvoznl trubkové pece F 260. 1 v níx;e 2019 bylo p/ovedeno
autorizovanou měřici skupiňQů ?etekta s.eo., se sídlem Brno - Ma/omřňCe, FranzQva G.?, PS¢ 614 00 dne
21. 5. 2019 (PnjtokQl č. 1oaty201?1-

c) Zajišt'ovat jedmrázové autorizované měření emisi znečišt'ujicich látek NO, a CO u vyjmenovaných
stacionámlch zdrojů Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013). Hořáky filmové odparky F 260.3, F
260.4 (zdroj č. 014) a Provozní pec Bertrams F 397,1 (zdroj č. 016) s četností jednou za 3 kalendářní
roky, ne dříve než po uplynuti 18 měsíců od data předchozího jednorázového měřeni v souladu s § 3
odst. 2 pIsm. b) bod 1 a odst. 3 pÍsm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Autorizované měibni em¢1 le prováděno kdnou za 3 ka/endářhi roky, ne dňve než po uplynuti 18
m(SS/Ců od data Nachoziho iednomzQvého mě/bn/,

Autoňzované mýřbni emisi na vYduchu z ohň?vu ň/mov¢ odparky F 260.3, F 260.4 nebYb v roce 2016

Autorizované měřeni emiS/ na vÝduchu z ohňevu nhngvé odparky F 260.3, F 260.4 v roce 2017 bylo
pK)vedenQ autorizovanou měňcl skuRinou Ddekta s.r.o., se sídlem Bmo - Ma/otněňce, Franzova 63, PSČ
614 00, lČ 499 70 658 dne 30. 3 2017 (Pm QKQ/Č, 066e/C?Q17 .

Autorizované meřen/ em/si na WcWcbu z oh/bvu filmové odmrkY f 260.3, F 260.4 nebVb v roce 2018
p'WéSděna

Autorizované měřeni emisi na vYduchu Ql)ňgvu ň/mQ« odpäňcY f 260.3 F ?SQA v /oc¢? 2019 l)y/o
pmvedeno qu Qnřzovanou měnC Skup/nou Detekta s.lo., se S/d|em BmQ - MaloměňCe, EranzQva 63, PŠČ
614 00, lČ 499 70 658 dne 21. 5. 2019 (PfotokQ/ Č. 100cy?Qm
Autblizované mC/len/ emisi na vY®chú z pK)vomi pece we/shaµpt f 278. 1 nebYlo v 1Dce ?016 RRváděno.
Au(arizované mětPn/ eľnisi na vÝduChu z pnovoznl pece weistlaupt f 278.1 nebv/o v roce 2q17 p/pváděno
" u Q[iZované mC/en/ emis/ na vÝduchu z pnovozn/ Rece WeiStNup/ F 278. 1 y roce 2018 bV/o pipvedeno
autoňzovánou měňd skuRirjou Detekta se s/dlem Bmo - MQ/Qměňce Fran;ova 63, P,SČ 614 OQ, lČ
499 70 dne 1. 6. 2018 ("notokd č. 07?¢/2018 .

Autorkované měi'énl emisi na výduchu z pnivozni pece WeishauptF 278, 1 nebjdo v toce 2019 pmváděno

Autoňzovan¢ měkni emisí na j'ýduchu z pnpyozni Qece Bertrams F 39/', 1 v roce 2016 bylo provedeno
MQňzovanou Skup/nou De ekta s.lo., se ;:/d/em Brno - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00. 1¢
" ?9 7Q 658 dne 10. 5. 2016 (Protokol Č. 110el201¢í).
Autoniqované měřenl em/S/ na výduchtj z provoznl pece Beítrams F 397, 1 nehY/Q v roce 2017 provájóno.
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A¢ltorlZované měňm/etnjsin§ vÝduChu z provozn/psCe BeltramS F 397. 1 nebY/o v roce 2018 Qřováděno.

AutQň?ované měňenl emiS/ na vÝduchu z pmvoznl pece Bedmtns F 397. 1 v roce 20@ bV/o RmvedEg/]o
aulQnzovan(ju měřici skupinou 3e-ekta S.r.o.. se S d/em B/nQ - Ma/otněň'ce, Franzova 63, PSC 614 00, 1¢
m 70 65Q Qne 23. S, ?019 (PMoko/Č 119a'2Q19j.

d) zajišt'ovd jednorázové autorizované mělenl emisl znečišťujlcfch látek TZL SOz NOx, CO. sulfan H2Š a
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) na výduchu ze zařizenl ke snižování emisi
ENETEX 1 s četnosti jedenkrát za kakndářní rok, ne dřive než po uplynuti 6 měsíců od data předchozího
jednorázového měřeni v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č, 415/2012 Sb.

E'/Mno. Au(oňzovanq měibnl emis/ je prováděno /edenktát za kalendářní rok, ne dnve pq uplynut/ 6
n?es/ců nQ data pMchozíhQ jednor$zového měřeni,

Au(nrizované mě/ěn/ na yYduchu z iednotkV ENETEX 1 v roce 2016 bV/o Qrov(?C/ef)o autQ/'izova/jou
mář/ci skupinou D9 ek a s.lq,, se sid cm Bino- l 4dom@"ce Franzova 63, PSČ 614 00, /C 499 70 658 dne
?3. 3. zjQ16 (PMQKQ/ Č. 057W2016 ,

Auk)ňzovm mějbn/ emjsi na vÝduchu /edno/kY ENETEX 1 v řDCě 2017 bV/o provedeno a(ltoňzova/k)(/
měňc/ skupjnou De(ekta s.i.q., se s d/em BmQ - Malomfň"ce Frqizova 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne
29. 3. 2017 (Pmtokol č. 086a/2017 .

Autorizwäné mě/bn/ emisi na vÝduchu z iednatkV ENETEX 1 v /oce 201S bY/o prQvedeno autonzovanou
měňc/skupinou Detekta s,r.o., se s/¶em BrnQ - Ma/oměňce, Franzova PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne
30. S. 2018 (E'/d okd č. 079a/201S .

AutM.<QYané mgřen/ emiS/ na vÝduChu z ieqnotky ENETEX 1 v roce 2019 by'/o l)r"ovedenQ aUton'zoYanot/
měňCi skupinQU Detek-a S.r.o., se s/d/em Bmo - N"áloměňce, Franzov@ ¢í3 PS¢ G14 00, /¢ 499 70 658 dne
21, 5. 2019 (Protokol Č, 100a/2Q19 .

e) Zajišt'ovat jednorázové autorizované měřeni emisi znečišt'ujlcich látek TZL, SCh. NOx, CO a organické
látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TQC) na výduchu ze zařízeni ke snižováni emisi ENETEX
2, ENETEX 3 a ENETEX 4 s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne dřive než po uplyrMI 6 měsíců od
data předchozího jednorázového měřeni v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky
Č. 415/2012 Sb.

Elněno, Autolizo¥ané měWn/ emisi je pFováClěno iedenklát zq kq/endám/ rok, ne Qňve než Ro uplynutl 6
měsíců od da Ej Rředchq%/hQ iédl?QrPzovéhQ měkni.

AutQl7zovan¢ měřeni em/s/ na vYduchu z /edno(/cY ENETEX 2 v roce 2016 bp'/o provedeno aučonzovanou
melňci skupinou Dq ek a sao,, se s/d/em Bmo - Ma/omQňce, Fmnzova 63, PSČ 614 od, lČ 499 70 658 Chje
11. 5. 2016 (PmtokQl č. 110§/20161.

Autqizované měňe!n/ emisí na vÝduchu iednotkV ENETEX 2 v roce 2017 bylo provedeno auton"zovano(j
mŕ/=Cískupinou De ek a s.r.o,, se s/d/etn Bmo - Maloměň¢e, FfanZova 63, PSČ 614 QQ, lČ 499 m 658 dne
.r, 3. 2017 (PncdQk(?/ č. 066h/2017),

,Auton'zované měňen/ emisí na výdl/chu z MnotkV ENETEX 2 v toče 2018 bY/Q Q/ov«iěno autorčzovanou
měňc SkupinQu Delekta S,r.o., sb sídlem emo -MWQměňce, Fmnzova 63, PSČ 614 00, 1¢ 499 70 G58 dne
1. 6. ?Q18 (PH okd č, 101h/2018 .

Au(Qrizované měřbn/ emisi vÝduchu z l'ednotkV ENETEX 2 v roce 2019 bylo provedeno au/on'zovaľ)ou
nElrc/sk(WnouQetekta s.ŕ.Q., se s/dh;m BmQ- Ma/otp¢ň'ce Eran"ova 63, psč 614 00, /C 499 70 658 dne
2?. 5. 2019 (PR)tokQ/ č 119k'2019|.

AutQnizované mC/en/ emjs/ na vÝduchu z iednotkv enetex 3 v ruce 2016 bylo provedeno autoriu)vanou
měňc/ Skup/nQU Detekta s.i: o., sq s/d/em E3rno - Ma/oměňm, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne
10. S, ?016 (/'mtoko/ Č. 110h/2Q16}.
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A¢ltmzované mě/bn/ elnjs/ na vYduchu iednotkY ENETEX 3 v /nce 2017 bV/o provedeno autonzova/)o(/
mCgfc/ skupinou 3qtekta s.lo., S'? 'ýd/etn Bmo Ma/amqňce, FmnzQva 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne
30. S- 2017 (Pro QkQ/č. 066d20_ n.

Aut(nzovqnó měření emiS/ na vÝduCMd z /edno(kV ENETEX v roce 2018 bylo p/ovedeno au(Q/izova/?ou
měňc/skupinou Detekm S-Cq., se s/d/em Bmo - l m/Qměň'ce, Fnmmva 63, psč 614 do, lČ 499 70 658 dne
31, S, ?018 (Pm(QKQ/ Č. 101c'2Q- 8 .

Autorizované měNnl en)iS/ na výduchu z iednotkV ENETEX v roce 2019 provedem auto[ľzovanQ(j
m' ňciskupinQu Detekta s.ř.Q., se sídlem Bmo - MalQměň'ce. Fmnzova 63 pšč 614 00 lČ 4$J9 70 G58 dne
22, 5. 2019 (P/Dtoko/ Č, 119(j'2019|.

AutorlžQvqné měřenl em/si na vÝduChu z iednotkV ENETEX 4 v roce 2016 bylo provedéno autQrizovar)ou
jněňci skupinou Detekta sj;o., se sídlem Bmo - Ma/Qměňce, Fmnzova 63, pšč 614 00, lČ 499 7Q 658 dne
- Q, S. 2016 (Pmtoko/ č. 1HkQQ16 .

Auto\rizQvané měřeni emisi na vÝduchu z iednQlkV ENETEX 4 v mce 2017 bY/o provedeno au/c)ňzovanou
měňc/skuR/nou Délek a S.ŕ,Q., se s/d/em Elmo - MQ/Qměňce, =Rgnzova 63, PSČ 614 00, 1¢ 499 7Q 658. dne
3Q, 3. 2017 (PMQko/ Č. 066a/?Q17).

AutonZQvané mě/'ěn/ e/nis/ na vÝduChu z iednQtkY ENETEX 4 v roce 2018 bylo provedeno auk)rlzovano[/
měňdskupthou Detek-a s.r,o., se s/dlem Bmo -j - WQměňce, Fťqn<Qva 63, PSC 614 00, lČ 499 70 658 dne

5. 2018 (PIP Qko| Č. 101«Q18}.

Autwizované měřeni emiíý na vYduchu z ie'dnotkV ENETEX 4 v roce 2019 /'Y/O provedeno autoň7ovanQ(/
m0ňciskul?inQU Detekta S.ř.Q., se sídlem Smo - Ma/Qměňce, FmnzQva 63. PŠ¢ 614 00 lČ 499 70 658 dne
R, 5. 2019 (Prolokol č, 119aňO19).

n Zajišt'ovat jednorázové autorizované měřeni emisi znečišťujících látek TZL u vyµnenovaného
stacionárního zďřQjé doprava granubvané smoly (zdroj č. 115) s četnosti jedenkrát za kalendářní rok,
ne dříve než po upiynutl 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 2
písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Auk)ňzované emisi je pmváděno ie'ienkľát Zf ka/endáml rok, ne dřive než po up/ynub'
G měsíců od data p/bdchoziho Ndnorázwg 7q měňm ,

Au(Qri[ované měřen/ emisi na vÝd(Áchu z fi/tm Litw/n v 2016 bp'/o provec/eno autonzovanou móř/c/
skL4Djnou Detekta s.ř.Q., se sid/etn Bmo - Ma/¢měňce FnmzQva 63 PŠ¢ ¢114 00 lČ 499 70 658 dne 11
5. 201g /Emtoko/ č. 11(m016).

AutblizovanÓ měňeni emisi na výduchu z filtru Litwin v noce 2Q17 bydo p/oveC/eno auto/izQvanou měřici
sqll?/nou Detek-a Sf-O., se s/d/em 3mo - Ma/oměň'ce, Franzova 63, PSČ 614 00, lČ 499 70 658 dne 31
3. ?Q"7 (Protokol č. OGGČV2017 .

Auton?Q¥ané měňenl emi,s/ na vÝduChu z filtru Litwin v noce 2018 bVk) provedeno autoňzovanou mě,'/ú
skl4t)jnQu Qetekta S.ľO., se sídlem Bino - Makmňce, FmnEQYa 63, PS¢ ¢í14 00, lČ 4?9 70 658 dne"1"
6. 20_8 (Rn okol č. 101aQ018 .

Au/on"zované emisi VÝduchu z filtru Litwin v roce 2019 bY/o provedeno auton'zovanou měřici
Skup/nou Detekt§ S.r.o,, se s/(ilem Bmo - t "a/oměňce, Franzova 63, PSČ 614 00 Brno lČ 499 70 658
dne 23. 5. 201g (PMokol č. 119CU2019 .

g) U výjmenovaných stacionárních zdrcýů Suchá granulace penci (zdroj č. 105) a Mokrá granulace pencil
(zdroj č. 106) je stanoven způsob vykazováni emisi pomocl emisních faktorů uvedených v tab 1 1.1 k
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yVimenoyqné staCiQnám/ 7Qroie zne¢ištbván/ Qvzďuši ,,Suchá qranulaCe pencil", ,,Mokrá qranulaCe pencil"
nebY/Y v roce 201G, v roce 2017 v mce 201Š v p1uyqzu.
h) zajišťovat jednorázové autorizované měřenl emisi znečišt'ujIcích látek SCh, NOx. TZL a CO u

vyjmenovaného stacionárního zdroje Druhotný energetický zdroj, kotel DI (zdroj č. 117) s četností
jedenkrát za kalendářnl rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsiců od data předchozlho jednorázového
měření v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky C. 415/2012 Sb

n/)ěno. Au(oňzované měň?n/ emisí ie provádřno iedenkrát zq ka/endÓľn/ nok, ne dřive f?ež po ul?/Vnut/ 6
měs/Ců od data pNdchoz/ho l'ednorázového mě/bn/.

Autorřzované měřeíH emisl na vÝdl'Chu z kQt/e DI ¥ roce 2Q16 bY/Q provedeno auton'zovanou měň"c/
SkupinoC/ Techn¢ké s/užbV ochranY ovzduší Ostrava spol. S ľ o. se sídlem QStrava - Moravs@ Ostrava,
JanQ¢kova 102Q'7, PSČ 702 00, lČ 496 QG 123 dne 15. 9, ?016 (PH oko/č. /W4359/?016'04 ,

Autoňzovar)é měřeni emisi na výduchu z ko(/e di v roce ?017 bY/Q pľovgdeno autofizovanou měňd
skup/nQU TechniCké S/C/ŽtjY och/anY ovzdcjš/ ost/äv@ spol. s r. o., se s/dlem Qs rava - Momvs:t¢ Ostrava,
jang¢kova 10?Q/7. PS¢ 702 oq, lČ 496 Q6 123 dne 30. 5. ?017 (Pptokol č. m4673/?017m1 .

AutQrjzovSné měčenl emi,p/ na výduchu z kotle Di v roce 2'018 bY/Q pfov%heno autQnzovanôu měň'c/
skup/nolj Technjcké oGhrqnV ovzdu$/ Ostrava spol. s r. o,, ;e s/d/em Ostrava - Moravská ostraYa
janýčkova 102ä/7, PSĹ 702 00, lČ 496 06 123 dne 9. IQ 2018 (P otokdč. M'517b201&'02 .

Autwiznvané měřeni emis/ na ľÝduchu z kotle DI v roce 2019 Ky/o pmveCleno autonzovanQu měřicí
skupinou Technické s/µžby ochnmY ovzQušl Os rqva spQ/. s r. o., Se sídlem Ostravq - Momyská OStmva.
janáčkova 102w, psč 702 00, /C " 96 06 123 dne j5. 10. 2019. Pro okol z mě/bn/ 6'ln($/ neby'l v době
kontňcďY k dlspozjci.

i) První jednorázové autorizované měřeni emisí znečišt'ujicich látek u vyjmenovaného staciônárního zdroje
Druhotný energetický zdroj. kotel DI r|ejpozdgi do 3 měsíců od uvedeni stacionárního zdroje do
provozu, v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

F'/něna Ervn/ ied/)orázovq měibni emisi u vYimenovaneho stacjanám/ho zdmjq dnečištbvgn/ ovzdµš/, Kotd
DI" bV/o p/Dvedeno do měs/cý Qď uveden stacbn$m/ho =ie ďQ pmvoz{j,

9,1.7. Zařízeni chemické čistírny odpadních vod (8. provoz, provozní celek 006, Vodní hospodářštvl)
a) Zajišt'ovat jednorázové autorizované měřeni emisi znečišťujících látek TZL, SCh, NOm CO a organické

látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) na výduchu ze zařízení ke sniZovánl emisi
ENVIROTEC VH s čelnosti jedenkrát za kalendářhi rok, ne dřive než po uplynuti 6 měsíců od data
předchozího jednorázového měřeni v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky
Č. 415/2012 Sb.

E'lněno. Auton'zované měňenl emjsj je pnováaěno jedenkrát kaknc/¢M rolj, ne dňve než po URIynut/ 6
měs/ců od data RR?dchot/ho MnQnázové "IQ mě/bn/.
Autorizované měkni emisi na vÝdue?u z iednotkY ENV/ROTEC VH v roce ?Q16 bY/Q pQve(/eno
au Qňzovanqu měňQ kupinQU ELVeC EKO7ECHN/K/4 s.r-o., Se sídlem Ostíäv@ - v/tkovjce,
337n3, PSČ m QO, 2§Š 39 652 Qne 22. .9, 2016 (PmtokQ/č. 201/2016).
AutQnizované měkni ernis/ na výduchu jedno kV ENVIROTEC VH vroče 201f' bylo
eutcnzovanou měřici skuO/nou E_VAC EKQTECHN/K4 s r.o. se ;Md/em Os rava - Atkovice, TavičskS
337/23, PSČ 703 00, lČ ?68 39 652 dne 20. 9. 2017(PňotQko/ č. 207/2017).

b) zajišt'ovat jednorázové autorizované měřeni emisi znečišťujících látek TZL, a organické látky vyjádřené
jako celkový o'ganický uhlík (TOČ) na výduchu ze zařízení ke snižováni emisi Wanda S-2 $ četnosti
jednou za 3 kalendářní roky, ne dřive než po uplynutí 18 měsíců od data předchQz[ho jednorázového
měřeni v souladu s § 3 odst. 6 vyhlášky č, 415/2012 Sb.

P/n@o. Auton'zované měřěnl etnisi N prwáděno jednou za 3 kq/endářn/ K'kY nq Q//ve mž po up/Ynuu 18
Ms ců od ClSta přbdChoziho iednorá%ového měřěni.
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AutQtizovan¢ emisí na výduchu z iednotky l/yfnda s-2 y mce 201{í bylo proveč/eno autcl/izovanou
měř/c/ Skµpinou E_VAC EKOTECH YIKA s.r.o., se s/d/em Ostrava - v/tkovice, "avičská 337/23, PSČ 703
00, lČ 26S 39 652 dne q, 1 , 2016 (Prptoko/ č. 244/2016 .
Autoňzované měkni emiS/ na výduchu z @dnotkp' Wanda S-2 nebV/o v roce 2017 prováděno.

Podmínka 9 1.7. vyjmuta z IP změnou č. 21 čj. n.p-m 2.3.2018 (cj. KUZL 69270/2017 ze dne 14 2. 2018)

9.1.10. Chemická čIstírna oděvů

a) Prokazováni plněni uvedeného emisnihQ limitu na vyjmenovaném zdroji znečišťováni ovzduší bude
v roční hmotnostní bilanci organických rozpouštědel. V roční hmotnostní bilance bude uvedeno množství
emisi těkavých organických látek (VOC), celková hmotnost vyčištěného a vysušeného výrobku a
vypočtená hodnota množství emisi v g/kg.

Platné do 1.3.2018, změnou č. 21 IP n.p.m. 2.3.2018 se mění název podkapitoly 9.1.10,, která nově zni:
9.1.10. Další souvĹsejÍcÍ činnosti:

a) Prokazováni plněni uvedeného emisního limitu na vyjmenovaném zdroji znečišťováni ovzduší chemická
čistírna oděvů bude v roční hmotnostnl bilanci organických rozpouštědel- V řQčňi hmotnostní bilanci
bude uvedeno množství emisi těkavých organických látek (VOC), celková hmotnost vyčištěného a
vysušeného výrobku a vypočtená hodnota množství emisí v g/kg

E/něno. p/něn/ emjsnlhQ limitu na vYimenovaném staciông/n/m zd/oii znečišt'ov®i ovzdu$i ,,Chgmické
či$ gni oděYú" je pmváděnQ v roční hmotnostnl $i/anci CkavÝch onjankkých /é ek (VQC . V íočnl
hmotnpstn/ bikínci uvedenQ množstv/ eqjisi těkavYch organických lá ek (VOC , Cdkov6 hmotnost
vYč/štěnčho a vYsu$eného vÝmPku é) vYpočtenÓ hodnotq množstvl emis/ v q.kq"'.

9.1.11. Emise pachových látek
a) Měřeni emisl pachových látek provádět v souladu se závěry odborného posudku č. 0706 ,Měřeni

pachových emisi a imisi, pocházejidch z areálu DEZA, as. Valašské Meziřičř, ze dne 01. 04, 2006
(10 referenčních bodů pr'o odběr vzorků na hranici areálu), s četností 1 x ročně

Aut(mŕšQvané měňgnl emisi pachQ¥Ých látek v souladu s QdbomÝm Rosudkem č, 0706 - Mňň9nl pachovYch
emisi a imis/poch¢'ei/c ch z areálu DEU , a.s. Va/Wské MeXiňči" ve sRo/upláci se společnoS iCS Cabot,
SRQL s r.o. v ka/endáM/m ruce 2016 bWQ RmvedenQ po obvodu areálu spQkčnostĹDEZA, as. a CS Cabot,
SPQ/. s r.o. autorizovanou meňc/ skupjnou ODOUR, $ř.o., se S/d/em Čemošice, Dr, janského 953, psč
252 2S, lČ 257 34 041 dne 25, S. 2016 (Pm(Qko/ č. 12-16/

Autoli:QYMné tněřenl emisi pachovYch látek v souladu s oQbomým RQsudke/n C. 0706 - .,MCřeni pqchovYch
emisi a imis/pocházei/C/Ch z areálu DEZA, a.s. valašské Meziňčl" ve sĚ)o/up/ácj se spo/ečnost/ es CABOT,
SRO/. s r.a v ka/endá/h/m mce 2017 bý4o pnovedenQ po obvoQu amá/u sRo/ečnostl QEZA a.s. a es CABOT
Sk?QĹ. s r.o- Qlltoňzovanou mgňc/ skupinoy ODOUR, s.eo., se ,ýd/em čemošice, Dr. janského 953, PSČ
2S? 2S, lČ 257 041 dne 9. G. 2017 (Pm(oko/ č, 23-17|,

AutoriXQvané měňem Qmis/ pachQVÝch látek v souladu s QdbomÝm posudek C, 0706 - ,,Mýřenl RachovÝCh
emisia imisi pocházej/c/ch z aeá/u DEZA, a.s. Valašské Meziňčl" ve SRo/upráci Se společnosti es CABOT,
Spcd. s lq. y ka/endá/h/m /UCě 2018 by'/o provedeno po obvodu areálu Seolečnost/ DEZA a.s, a CS CABOT
spol, s lq, autorizovanoy měňcl skupjnou ODOUR, s.r.o., se šidlem Kadická 1155, 252 28 Čemošice, /C
257 34 041 dne 15. 5. 201S (Pmtokol č. 17-18 .

AutQrjzované meřen/ emisi paChovÝch látek v souladu S QdbomÝn? posudkem č. 0706 - ,,Měřeni pachových
emisi a imisí pKmházei/c/ch 0/1eá/u DEZA, a,s. va/ašské Meziříčí" ve SRoluprácj se spo/ečnost/ CS
cabo", spol. s lo, y ka/endám/m /'oce 2019 by/o pFovedeno po amá/u soo/ečno,pt/ DEZA a.s a
es CABOT, spol. s lq. autoľizovMQ{' měřicí skupinou ODOUR. s.r-o., se s/d/etn Kadický 1155, 252 28
Cemošice, lČ 257 34 041 dne 9. 5. 2019 (PlotQkQ/ Č. 20-19/
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Platné do 22.10.2019, změnou č. 23 n.p.m. 23.10.2019 se mění celá kapitola č. 9 která zni následovně
9. Způsob monitorováni emisi a přenosů, případně technických opatřeni, včetně specifikace

metodiky měřeni, včetně jeho fŕekvence, vedeni záznamů o monitorováni

9.1. Ovzduší
9.1,1. Zařízeni na zpracováni surovéhQ dehtu, výrobu základních polyaromatických látek, výrobu

preparovaných dehtů a smol (l. provoz, provozní celek 001, Dehet)

a) Zajišt'ovat jednorázové autorizované měření emisí znečištujlcich látek SO2, NOx, TZL a CO u
vyjmenovaného $tacioná(ního zdroje Provozní trubková pec F 268.1 (zdroj č. 011) s četnosti jedenkrát
za kalendářní rok, nejdříve po uplynutí 6 měsí¢ů od data předchozího jednorázového měřeni v souladu
s § 3 odst, 3 pIsm. a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

b) Zajišt'ovat jednQrázové autorizované měřeni emisi znečišt'ujicích látek NOx a CO (pro palivo zemní plyn)
a SÓl NO, TZL a CO (palivo topný olej) u vyjmenovaného stacionárního zdroje Provozní trubková pec
F 260,1 (zdroj č. 012) s četnosti jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po uplynuli 6 měsíců od data
předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 3 písm- a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č.
415/2012 Sb,

c) Zajišt'ovat jednorázové autorizované měření emisi znečišťujícich látek NOx a CO u vyjmenovaných
stacionárnlch zdrgů Provozní pec Weishaupt F 278.1 (zdroj č. 013), Hořáky filmové odparky F 260.3, F
260.4 (zdroj č. 014) a Provozní pec Bertrams F 397.1 (zdroj č. 016) s četnosti jednou za 3 kalendářnl
roky, nejdříve po uplynuti 18 měsIců od data pi'edchozího jednorázového měřeni v souladu $ § 3 odst.
3 písm. b) bod 1 a odst, 4 písm, b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

d) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisi znečišt'ujlcích látek TZL, SO?, NOx, CO, sulfan H2Š a
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) na výduchu ze zařízenl ke snižováni emisí
ENETEX 1 s četností jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po uplynuH 6 měsíců od data předchozího
jednorázového měřeni v souladu s § 3 odst. 3 pIsm, a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

e) zajišt'ovat jednorázové autorizované měřeni emisi znečišt'ujlcich látek TZL, SO2, NOx, CO a organické
látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) ria výduchu ze zařízeni ke snižováni emisi ENETEX
2, ENETEX 3 a ENETEX 4 s četnostl jedenkrát za kalendářhi rok, nejdřlve po uplynuti 6 měsíců od data
předchozího jednorázového měřeni v souladu s § 3 odst. 3 písm. a) a odst 4 písm. a) vyhlášky č.
415/2012 Sb

f) Zajišľovat jednorázové autorizované měřeni emisl zn0čišt'ujicich látek TZL u \Mmenovaného
stacionárnlho zdroje doprava granulované smoly (zdroj č. 115) s četnosti jedenkrát za kalendářní rok,
ngdřive po uplynutí 6 měsíců od data přédchozího jednorázového měřeni v souladu s § 3 odst. 3 plsm.
a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

g) U vyjmenovaných stacionárních zdrojů Suchá granulace penci (zdroj č. 105) a Mokrá granulace Mncil
(zdroj č. 106) je stanoven způsob vykazování emisi pomoci emisních faktorů uvedených v tab. 1,1.1.k.

h) Zajišťovat jednorázové aulorizované měřenl emisí znečišťujícich látek SOz, NO,, TZL a CO u
vyjmenovaného stacionárnlho zdroje Druhotný energetický zdroj, kotel DI (zdrQj č. 117) s četností
jedenkrát za kakndářní rok, nejdříve po uplynuti 6 měsí¢ů ad data předchozího jednorázového měřeni
v souladu s § 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

i) Dq 4 měsíců od uvedeni změněných stacionárních zdrojů Provozní trubková pece F 260.1, Provozní
pec Weishaupt F 278.1 a Provozní pec Bedrams F 397.1 do provozu provést jednorázové autorizované
měřeni emisi znečišťujiclch látek v souladu s § 3 odst. 1 písm. C) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

9.1.9. Další souvisejlcI činnosti
a) Prokazováni plněni uvedeného emisního limitu na \Mmenovaném zdroji znečištbváni ovzduší chemická

čistírna oděvů bude v roční hmotnostní bilanci organických rozpouštědel. V roční hmotnostní bilanci
bude uvedeno množství emisi těkavých organických látek (VOC), celková hmotnost vyčištěného a
vysušeného výrobku a vypočtená hodnota množství emisi v g/kg.
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9.1.10. Emise pachových látek
a) Měřeni emisi pachových látek provádět v souladu se závěry odborného posudku č. 0706 ,Měřeni

pachových emisí a imisí, pocházejÍcÍch z areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí", ze dne 01. 04. 2006 (10
referenčních bodů pro odběr vzorků na hranici areálu). s četností 1 x ročně.

Ke kapitole č. 9 C/žp uvádl že vzhledem k tomu, že změna IP č. 23 nabyla právni moci de dne 23. 10.2019,
nejšou tyto podmínky komentováriy, jelikož po této změně IP do dne data kontm na m/stě nebyla žádná
měňení prováděna.

10. Opatřeni k minimalizaci dá|kpvého přemist'ováni znečištěni či znečištěni překračujiciho
hranice států a k zajištěni vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Není navrženo, zařízeni není zdrojem přeshraničních vlivů.

11. Postup vyhodnocováni plněni podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti
předkládat úřadu údaje požadované k ověřeni shody s integrovaným povolením

Provozovatel zařizerň je povinen podle přfslušných právních předpisů:

· Předbžit krajskému úřadu roční zprávu plnění podmínek IP k 31.3. běŽného roku, včetně zprávy o plnění
plánu snlženi emisi. Dále roční zpráva bude obsahovat vyhodnocení monitoringu včetně protokolU
měření,

· ohIásit krajskému úřadu plánovanou změnu v provozu zařízeni,
· neprodleně hlásit dotčeným orgánům (obec, kraj, ČlžP, KHS atd.) všechny mimořádné sRuace, havárie

zařizen( a havarijní úniky znečišt'ujicľch látek ze zaňzení do životního prostředí.

Provozovate/ p/bdbží7 zpfávu q R/něn/ pQdm/nek /nteqmYaného povolen/ Kraiskému ýMu zl/nského k/aie
za rok 2016 dne 29.3,2017. za rok 2017 dne 21,: ,2018 a {Qk 2018 dne 29.3.2019 pFovQIQvate ohla$uie
KmiSkému úňadu <l/nského kraje pl$nované zmenv v pidvo[U zaňzenl.

KQ'?(/olovaná osQba vede e/eklrDniCkQu evjdenCi MU, havátii a pracovních úrazů - podm/nka plněna.

12. Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízeni a postupy k zabráněni emisím do půdy
a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti
s příslušnými nebezpečnými látkami, ktené se mohou na daném místě vyskytovat a s ohledem
na možnost znečištěni půdy a podzemních vod v místě zařízeni

12.1. Voda

a) Monitoring podzemních vod bude realizovaná prostřednictví vrtů HP3, HP4 a HP114
b) Vzorky budou odebírány v dynamickém režimu odběru vzorků.

C) Vzorky budou odebírány akreditovanou laboratořl, nebo minimálně osobou vlastníci certiňkát pro
vzorkováni, v souladu s příslušnými normami, které problematiku odběru vzorků pro rozbor
podzemních vod upravuji.

d) Budou sledovány tyto ukazatele:
· benzo(a)pyren
· benzo(a)antracen
· indeno)1 ,2,3-c,d)pyren
· naftalen
· benzen
· jednosytné fenoly
e) Monitoring pôdzernnich vod bude prováděn dvakrát ročné-
Podmínka je plněna. pň kontrole bY/Y pňe'd/oteny PngtokQ/Y o akmitoyaném odběru včQ[ků a RotokolY o
%koUšcEL Odběry a analýzp' bY/Y R'QvedenY /im?Qu LAB TECH s.r. o.. zkušehn /moratoř¢. "j47 akmdúované
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čia. v npce 2017 0y/y odběry p'DvedenY dne 2í$7.2017 ŕ? 13.10.2Q17, v ncne ?018 dne 20.6.2QjQ
29,11.2018 a v roce 2019 RWy kkěn' p'oYeClenY dne 16.5,201$l vÝs/cmkv anq. ÝX jsou v

tabuke,,
HP3 HP4 HP//4

20/7 2018 2019 2017 20/8 2019 20/7 2018 2019

bcn74)(a)py¢n 3,82" 0,024.' (1,459 ·:"0,(K/.$.' -'(/,MŠ"' ň.22 č/,432." 0,()/4·' 0.1/2
(µE/1} ·://.0()5 ?,&8 ·- ams 0.026 · 0,(10.5 0,04/

bcnzo(a)aňWace 7.06/ /,39 "O,Oä5/ "0,®5." 0,/85 1,39,' 0,/2,' 0.63
n(µjý1) -'0,005 5,68 <0,005 ä03 "0,ons Q232

in&no(l.2,3- ·'ä02' ·'0,02.' 0.32/ "0.02.' <0,02/ 0,241 <O.02/ "0,02/ 0.053
c,d)pym' (µg/1) ·'"0,()2 1.53 ·'0,02 ·'0,02 "QO2 "CL02

naliakn (µjgA) 19$N 38/.' 2370 /82/ 253.' /17 /,8&' 76,7/ 4,ň6
Ill 209U0 /27 4/4 5,77 /18

benzcn (µE/l) 5390ä' 3120Q' 83%0 SS2W' 395(W 516® 562' 9,2/ /270
7S4M 5530 350M 8/0% 8.8 /35

jednK)syúne 0./8..' 0,0582." 0.9/ ň.0l/ 0,12// /,á9 0,03,' ät?69,' ň.09
Knoly (mm) 0,097 0,739 ň.023 /,48 0,027 0.088

12.2. Půda

a) Monřtoňng půdy bude realizován prostřednictvim odběru půdy v blízkosti vrtů
b) Metodika odběru vzorků bude vycházet z platných norem a metodických pokynů pro vzorkování půdy.
c) Budou sledovány tyto ukazatele:
· benzQ(a)pyren
· benzo(a)antracen
· indeno)1 ,2,3-c,d)pyren
· naftalen
· benzen
d) Monitoring půdy bude realizován s čelnQsti lx za deset let.
Podmínka plněna - /nonito/inq půdy' [ea/izoYŕ/) v 1. ¢(Ynt/et/ 201Q v 'ámci "pmcovánl schvá/eneho
'bsf,/mentu za"kídn/ zpláva p1d int%fované povolení VS/ašské h e'uř/č/ - DEZA, SQubor chem/ckýth
vYrpb, zpmcQvate/ GEotes , as. Brno listopad 2014 da/š/monitor!"nq půdy' má bYt My proveden v r.2024,

13. Podmínky pro posouzeni dodržováni emisních limitů

13.1. Ovzduší

a) Vyhodnocení výše stanovených jednorázových měření musí být prováděno v souladu s vyhláškou
Č. 415/2012 Sb

Hn@o. Dodržován/ emisn/Ch limitů ie posuzov$no dle § G písm. a) VYh/áškV Mžp č. 4152012 Sb.

Z yYs/edků QutQrizovanÝch měkni emkíl nq vYimanovanÝch staC/onámich zdroi/Ch znečištbvánl ovzduší
v mce ?016.2017,2018 a 2019 vYp/ývá, že žádná z hodno koncon(mc/ zneči$"ui/c/ch z//štěnÝCtl
iednotljvÝm měňainhn ani žádná z tň¢etlminutovÝch st/bdn/ch hodnQt koncentraci znečištbj/c/ch látek
nepM/DčĹ/Y hodnotu 120 % emjsn/ho /i/n/tu. VÝS/edkY autoňzovanÝch měňenl emisj - piýměmé hoďňo(Y,
7odno y zj/štěné iednot/ivÝm /ňěňenim, tň'cetiminutové $ ňednl hodnotY sp/nEY ustanQYen/ § 6 p/Sm. a)
vYhláškV MŽP Č. 415i2012 Sb.. změn@é vr'/&$kou MZP č- 452/2017 Sb.
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15. Podmínky uvedené ve vyjádřeni (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

k praše(/¥n/ p/něn/ padm/mk, které jsou uvedmy v p/at'?gm inteqroyaném povQleni v kap/to/e 1S, není
C/žp kompetentnim otqánem. Kompeten(n/m oWánem piu Qřošetknl vYše uvedeného je Kra/Ská
hYqjenická ;danke Z1Ĺnského kraje.

Qalší ziištění při kontrole:
Provozovatel má zpracováno základni hodnocení rizik dle požadavků zákona č. 167/2008 Sb.,
o předcházenl ekologické újmě a její nápravě pro zařízeni .Soubor chemických výrob' ze dne 1 1 2013,
Zpracovala Ing. Silvie Kaizarová, celkový počet dosažených bodů je 99. Společnost je certifikována
v systému ISO 14001 od roku 2012, platný certifikát ze záři 2018 byl předložen a proto není vyžadováno
podrobné hodnoceni rizik podle zákona č. 167/2008 Sb.

Z pohledu ocMany ovzduší:
Provozní řády vyjmenovaných stacionám/ch zdro/ů znečištbvánl ovzduší ,Provoz Dehet", ,,Provoz Vodní
hospodáMvl", wChěMcké č/štěn/ oděvů" byly zpracovány v souladu $ pňkhou Č. 12 k vyh/ášco MŽP č,
415/2012 Sb. a byly schváleny dle § 11 odst 2 písm. d) zákona č, 201/2012 Sb. Odbomm životního
prostňsíd/ a zemědě/stv/ Kmi$kého úřadu Z//nského krq/e Rozhodnul/m o vydánl změny integrovaného
povdenl č. 15 pro ,,Zař/zen/ souboru chemtkých týnob - základni závod DEZA, a.s., valašské Meziř/č/"
společnosti DEZA, as. pcxi č.j. KUZL 616'2014 (spisová značka KUSP 61&2014 ŽPZE-KB) ze dno 12 11.
2014 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2014.

Aktualizovaný provozní řád vyjmenovaných stacionámlch zdrojů zneč/št'ován/ ovzduší ,,Pruvoz Dehet" byl
zpracován v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MŽP č. 415L2012 Sb- změněné vyhláškou MŽP č. 452QO17
Sb. a byl schválen dhe § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životn/ho prostibdi a
zemědělstvl Kmského úřadu Zlínského krajé Rozhodnutím o vydáni změny Mtegmvaného povolení č. 23
pro zařízeni ,,Zaňzenl soubotu chemických výrob - základnl závod DEZA, a.s., Valašské Meziňčř
společnosti DEZA, as. pod č.j. KUZL 49387/2019 (spisová značka KUSP 49387/2019 ŽPZE-KJ) ze dne 3
10. 2019 s nabytím právní moci dne 23, 10. 2019.

Souhrnná pmvoznl evidence vyjmenovaného staciónám/ho zdroje znečištbváni ovzduší za kalěndáMi' rok
2016 byla p/ědána v elektronické podobě pmtřMnic/v/m Integrovaného systému plněni ohlašovacích
povinností (lSPOP) Miň/sterstva životního prostNdi České epub/iky dne 28. 3. 2017, (i v terminu ob 31. 3.
2017 stanoveném v § 17 odst. 3 písm. C) zákona č. 201L2012 Sb, změněného zákonem č. 87L2014 Sb. a
zákonem č. 36912016 Sb. v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb,, o integrovaném registru znečišťování

Souhfnná provozní evidence vyjmenovaného stac/onám/ho zdnqje znečišt'ovánl ovzduší za ka/endáihl rok
2017 byla předána v elektronické podobě pnost/bdnictv/m lntegnovaného systému p/něn/ oh/ašovac/ch
pov/nnost/ (lSPOP) Mini$tef$tva životn/ho pmstňedl České nepub/iky dne 28. 3. 2018, (i. v tenn/nu do 31. 3.
2018 stanoveném v § 17 odst. 3 písm- C) zákona č. 201R012 Sb. změněného zákonem č. 87/2014 Sb. a
zákonem č. 369ň016 Sb. v souladu se zákonem č. 25'2008 Sb., o integrovaném regištnu znečišťovánl,

Souhmná pmvozni eviďence vyjmenovaného stackmámlho zdmj"e znečišťováni ovzduší za ka/endá/h/ rok
2018 byla pkdána v ekktmn/cké podobě pmtNdní'cN/m lntegmvaného systému plněni di/ašovaclch
povinnostl (lSPOP) Mjnist0r$tva žřvotn/ho prostředí České mpub/iky dne 29, 3. 2019, Li v termínu do 31 3.
2019 stanoveném v § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201L2012 Sb. změnčného zákonem č. 87/2014 Sb. a
zákonem č. 369/2016 Sb, v souladu se zákonem č. 25'2008 Sb,, o integrovaném registm znečištbvánl,

Provozní evWnceje vedena v souladu s pňhhou č. 10 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb.

Provoz Dehet

Konll"u/a provozu byla provedena dno 5. 11. 2019 a dne 6 11 2019. Součástí jsou nás/edui/c/ zdloie
znečištbvánl ovzduší"

- Trubková pec F 268. 1 (zchoj č. 011) -jmenovi(ý tepelný př/kon 11 MW- v době kontroly dne 5, 11. 2019nebyl zdno/ znečištbvánl ovzduší' v provozu
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- Tmbková pec F 260. 1 (zdroj č. 012) - jmenovitý tepdný příkon 13,5 MW - v době kontroly dne 5. 11.2019 bjA zdno/ znečištbvánl ovzduší v pmvozu.

- Pnovozn/pec WeishauptF 278. 1 (zdmj č. 013) -jmenovitý tepdný příkon 2,5 MW- v době kontroly dne
5, 11. 2019 byl zdroj znečišťováni ovzduší v p/uvozu.

- Hořáky /í/mové odpaľky F 260.3, f 260-4 (zdnoj č. 014) - Menovjtý tepelný pňkon 1,66 MW - v době
kontroly dne 5. 11. 2019 byl zdto/ znečištbvánl ovzduší v provozu.

- Pmvozn/pec Beňmms f 397. 1 (zdroj č. 016) -jínenovilý tepelný příkon 3,50 MW- v době kontMy dne
5, 11. 2019 byl zdroj znečišt'ovánl ovzduší v provozu

- Kotel DI (zdroj č. 017) - jmenoviý tepelný pňkon 25, 2 MW - v době kontroly dne 6. 11, 2019 byl zdrojznečištbvánl ovzduší v provozu. V době konhu/y bylo v provozu od/učovac/ zaňzenl tuhých znečištúj/c/ch
látek (7ZL)- V době kontndy pmb/hab spalovánl dahtové tQPňé směsi, Pň přDvozu Kotle DI je s četnosti
'ednou za měsíc prováděno č/štěn/ fútru tuhých znečištbj/c/ch látek (TZL). Odpraškyjsou shmnažďovány
v uzavlbné sběmé nádobě.

- Plynová oh/bvu dehtové topné směsi (zdm/ č. 018) - jmenovitý tepelný pňkon 0.27 MW - v doběkontm' dne 6. 11. 2019 byl zdntý znečišťováni ovzduší v provozu.

- Destilace dehtu, plnění autocistemn, mis/ma (zdrrý č. 101) — zakončeno zaň'zen/m ke snižování emisi
ENETEX 1 - v době kontMy dne 5. 11. 2019 byl zdnoj zneč/štbván/ ovzduší v provozu.

- Suchá granulace lentil, granulace /itwih, sklad tekuté smoly (zdroj č. 103) - zakončeno zaňzen/m ke
snižováni emisi ENTEX 2 - v době kontNy dne 5. 11. 2019 nebyla suchá gmnu/aw knů7 v provozu,
granulace litwin byla v provozu.

- Suchá granulace pencil (zditý č. 105) - v době kontfuty dne 5, 11. 2019 neby/zdmj znečišťováni ovzduší
v provozu.

- Mokrá granulace penď (zdrqjč. 106) - v době konho/y dne 5. 11. 2019 nebyl zdnqj znečišťován/ovzduši
v provozu,

- Skladováni smcďy .stará smda" a skladování smoly ,nová smola" (zdmj c. 108) - zakončeno zaňzenim
ke snižování emisi ENETEX 3 - v době konlm/y dne 5. 11. 2019 byl zdmj' zn6čišťován/ ovzduší v provozu.

- Stará Bazina - spouštěni (zdroj č, 109) - v době kontRNý dne 5. 11. 2019 nebyl zdmj zneč/štbvániovzduší v provozu.

- Sklady dehtu a emulzi, sklady dehtu SO 280, dejové sk/aQy SO 382, že/ezničn/ cistemy (zdmi č. 113) -
zakončeno zaňzen/m ke snižováni emis/ENETEX4 — v dbbě kontroly dne 5. 11. 2019 byl zdnoj" znečišťováni
ovzduší v provozu,

- Zaňzenl na dbpmvu gmnu/ované smoly (zdný č. 115) - v době kontroly dne 5. 11. 2019 byl zdroj
znečišťováni ovzduší v pmvozu.

Na vyjmenovaných stacionárn/di zdm//ch znečištbvánl ovzduší ,Trubková pec F 260. i: ,Pmvoznl pec
WBishaupt F 278. 1", .Holáky /i/mové odpanky F 260,3, F 260.4': .Pruvozni pec Bertrams F 397. 1" jSou
prováděny pravidelné kontroly, nevize zaňzenl.
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Na zaňzen/ch ke snižování emisi ENETEX 1, ENETEX 2, ENETEX3, ENETEX 4, ň/trLitwin jsou prováděny
pfavide/né kontro(y odbomou tirmou

Chemické čištěni oděvů

Kontrola provozu byla provedena dm 6, 11. 2019. Součástijsou nás/eduj/c/ zdro/e znečišťováni ovzduší:

- Chemické čistém oděvů (zdroj č. 951) - v době kontroďy dne 6. 11. 2019 byl zdroj znečišťováni
ovzduší v průvozu V době kontroly bylo prováděno chemické čištěni oděvů.

Na vyjmenovaném stacionámím zdro/i znečištbvánl ovzduš/jšou pmváděny jednou za nok výměny náplně
aktivního uh//.

V době kontmfy dne 5. 11. 2019 byl v areálu Provozu Dehet pachový vjem ®pov/dq"ic/ běžnému provozu
techndogických zaňzenl zdrojů znečišťováni ovzduší. V bezpmt/édn/m okolí provozovny spalěčnosti
DEZA, a.s. nebyl zaznamenán výskyt obtěžui/c/ho zápachu.

V průběhu kontro*pmvedené dne 5, 11. 2019 (provoz Dehet) bylo rovněž pnwedeno pon)vnán/ aktuálních
ptovozn/ch pammetni zaň'zeni ke snižováni emisí s pammeby, které jsou dány projektovou dokumentaci a
provozními Rády. Sledovaným pa'ametrem byla teplota v zaňzenlch ke snižováni emisi, která je stanovena
pro zajištěni' temN'kého čištěnf odpadni vzdušiny. Porovnáni z//štěných hodnot s paramdry udávanými
projektovou dokumentacl a provozními Rády je uvedéno v nás/eduj/c/ tabulce.

Požadovaná teplota Z/ištěná tqplbtaNázev Odplyny
zaňzenl ("cj rcl

z destilace

ENETEX 1 dehtu, ňlmové odparky 720 726a p/něň/ autocisteren (konho/a dne 5. 11 2019)
smolou

suché granulace lentil, 701
ENETEX 2 granulace htwin 700 (kontrola dne 5. 11 2019)

a skladů tekuté StňQ/Y
ze skladování

ENETEX 3 smojy .stará smola" 720 ( 721a skladování smoly ,kontMa dne 5 11. 2019)
.nová smola"
ze zás®n/ků

skladů dehtu a emulzl,
skladů 730

ENETEX 4 dehtu SO 280, o/qoyých 720 (kontMa dne 5 11, 2019)
skladů SO 382,

z plněni že/ezničn/ch
cisteren

Skutečné dosahované hodno(y teploty spalin spa/ovac/ch komorách dcpa/avac/ch zařízeni ENETEX 1,
2, 3, 4 v den prováděné kantm¢y dne 5. 11. 2Ô19 se pohybovaly s tdemncl udávanou dcdavate/em
dqpa/ovac/ch zař/zen/-

Odchylka od žádané hodno(y teplo¢y spalin jsou způsoby skutečnosti, že mgu/átor musl reagovat např na
nestacionáml zvýšeni (sn/žen/) podílu, např. lehké frakce emisl nebo změnu hmotnostn/ho toku emisl.

Množství emisf znečištZl/icich látek na 2dro//ch znečištbváni ovzduší za kalendáňi/ ruk 2016:

Pec Chepos - to f 268. 1 (zdmj C. OIl): tuhé zneC/šťu//c/ látky (TZL) 0,000 t, oxid s/ň'č/fý (šó2) 0,000 t,
oxig dusíku (NOx) 0,000 t, oxid uhelnatý (CO) O, 000 t.

Pec Chepos - ZP F 260. 1 (zdroj č. 012).' oxidy dusíku (NO,) 8, 666 t, oxid uhdnafý (CO) 0,224 t
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Pec Weishaupt F 278. 1 (zdfu/ č. 013): oxidy dusíku (NOx) 0,941 l, oxid uhelnatý (CO) O, 086 l.

Hořáky Starvein F 260.3, f 260.4 (zdroj č. 014): oxidy dusíku (NO,) O, 260 t. oxid uhelnatý (CO) 0,007 t.

Pec Bedrams F 397. 1 (zdntý č, 016) oxidy dusíku (NO,) 2, 610 t, oxid uhelnatý (CO) 0,276 t,

Kotel DI (zdroj č. 017): tuhé znečišlWcl látky (TZL) 1,164 t, oxid siňčitý (SO2) 48,588 t, oxiW dusíku (NOx)
37,563 t, Qxä uhelnatý (CO) 1,971 t,

Odp/yny z desti/ačn/kdony Mmové odparky - ENETEX 1 (zdno/ č. 101): tuhé znečištú//c//átky (7ZL) O, 137
t, oxidsiňčitý (so,g 113,209 l, oxidy dusíku (NO,) 9, 147 t, oxlduhdnatý (CO) 0,342 t, sulfan (H2S) 0,061 t,
oWantké látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,051 t.

OdjMyny z granulace lentil, skladů tekuté smoly - ENETEX 2 (zdio/ č. 103): tuhé znečištb//ci látky (TZL)
0,044 t, oxid siňčAý (so,) 0,158 L oxidy dusíku (NOx) 0,491 t, oxid uhelnatý (CO) 2,499 t, organické látky
vyjádibné jako cdkovýoryantký uhlík (TOC) 0,018 t.

Suchá granulace pencd (zdroj č. 105).' organické látky 0,000 l, po/yalomatkké uh/ovod/ky (PAH) O, 000 t.

Mokrá granulace pencil (zdroj č. 106).' o'yan/cké látky O, 000 t, po/yaramatk"ké uhlomd/W (PAH) O, 000 t.

Odp/yny ze skladů smoly, staré a nové smoly- ENETEX 3 (zdroj č. 108): tuhé znečišťui/c//átky (TZL) 0.097
t, oxid siňči(ý (šô2) 1,449 l, oxidy dusíku (NO,) 1,678 t, oxid uhelnatý (CO) O, 483 t, organické látky vyjád/bné
iako celkový oiganický uhlík (TOČ) 0,088 t.

Odp/yny ze skladováni a stáčeni cisteen - ENE7EX 4 (zďiU' č. 113).' tuhé znečištŕl/k/ látky (TZL) O, 061 t,
oxid siňčig (So2) 0,421 t, oxidy dusíku (NOx) O, 990 t, oxid uhelnatý (CO) 0,421 t. otgankké látky vyjádřené
jako celkový organický uhlík (TOČ) 0,018 t.

Doprava granulované smoly (zdroj č- 115).' tuhé znečišt'uj/c/ látky (TZL) 0,048 t.

Množství em/s/ zneašmiíclch látek na zdm//ch zneč/štbván/ ovzduš/za ka/endáihi nok 2017:

Pec Chepos - to f 268- 1 (zdntý č. 011),' tuhé znečištů/"/c/ látky (TZL) O, 000 t, oxŇjf sjřjčjtý (SO2) 0ajo0 t,
oxňdy dusíku (NO,) 01)00 t, aňd uhelnatý (CO) 0,000 t.

pec Chepos - zp f 260. 1 (zdmj č, 012).' oxiW dusíku (NOx) 6,815 t, oxid uhelnatý (CO) O, 134 t

Pec Weishaupt F 278.1 (zdncy' č- 013) oxidy dusíku (NOv) 0,994 t, oxid uhe/na(ý (CO) 0,091 l.

Hořáky Staíve/n F 260.3, f 260.4 (zdtqj č. 014).' oxidy dusíku (NO,) 0,345 t, oxid uhelnatý (CO) 0,014 t

Rec Bmran)s F 397. 1 (zdm/ C. 016): oxidy dus/ku (NOx) 2, 591 L axid uhelna(ý (CO) 0,274 t,

Kotel DI (zdíoj č. 017): tuhé znečištůjic/ látky (7ZL) 2,312 t, oxid $jnč/tý (SO2) 77, 014 t, oxidy dusíku (NOx)
33,073 t, oxid uhelnatý (CO) 2,346 t.

(klptyny z destilační kolóny lílmové odpanky - ENETEX 1 (zdroj č. 101): tuhé znečištbi/c[ látky (7ZL) 0,155
t, oxid siřičitý (SCh) 81,574 t, oxidy dusíku (NOx) 3,920 t, oxid uhdnalý (CO) 3,264 t, sulfan (H?S) 0,046 t,
organické látky yyjádkné jako celkový organkký uhlík (TOČ) 0,233 l.

Odp/yny z gmnu/ace lentil, skladů tekuté smdy - ENETEX 2 (zdio/ č. 103): tuhé zneč/štů/"/c/ látky (TZL)
0,052 t, oxNl siřičitý (sob 0,481 t, oxidy dusíku (NO,) 1,067 t, oxid uhelnatý (CO) 1,654 L organické látky
mádibné jako celkový organlcký uhlík (TOC) Q009 t.

Suchá gmnu/ace pencil (zdroj č- lOS)' organkké látky 0,000 t, po/yanomatické uh/ovod/ky (PAH) 0,000 t.
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Mokrá granulace pencil (zdnoj č. 106)- o'ganické látky 0,000 t, polyanomatické uhlovodíky (RAH) 0,000 t.

odp/yny ze skladů smdy, staré a nové stnoly - ENETEX 3 (zdrojč, 108) tuhé znečišt1ui/cj látky (TZL) O, 105
t, oxid$iň"č/N (sod 1,015 t, oxkiy dusíku (NO,) 0,577 t, oxid uhelnatý (CO) O, 157 t, o/gan/cké látky vyjádřené
jako celkový organičký uhlík (TOC) o, 096 t

Odp/yny ze skladováni a stáčení cisteren - ENETEX 4 (zdmj č, 113) tuhé znečišt'ujicl látky (TZL) 0,061 t,
oxid s/ňčitý (SOz) q 455 t, oxidy dus/ku (NO..) 1,207 L oxid uhelnatý (CO) O, 149 l, otganické /átky vyjádřené
jako celkový organický uhlík (TOC) O, 035 t

Doprava gmnubvané smoly (zdroj č. 115): tuhé znečištbj/c/ látky (7ZL) O, 042 l,

Množství emisí znečišťujíclch látek na zdm/lch znečištbvánl ovzduší za kalendáihi rok 2018:

Pec Chepos - TO F 268. 1 (zdro/ č. OIl): tuhé znečištb//c/ látky (7ZL) 0,000 t, oxid siňčitý (so,) q000 t,
oxBy dus/ku (NO,) Q000 t, oxid uhelnatý (CO) QOQ0 t,

Pec chepos - zp f 260- 1 (zdroj č. 012),' oxidy dusíku (NO,) 7, 961 t, oxid uhelnatý (CO) 1,088 t,

Nc Weishaupt F 278. 1 (zdroj č. 013)." oxidy dusíku (NOJ 0,910 t, oxid uhelnatý (CO) o, 156 t.

Holáky Slarvein F 260.3, f 260-4 (zdný č. 014).' oxiay dusíku (NO.) 0,328 t, oxNi uhelnatý (CO) 0,014 t.

pec Beňmms F 397, 1 (zdríý č. 016): OXlW dusíku (NO,) 1, 643 t, oxid uhelnafý (CO) O, 171 t.

Kotel DI (zdmj č. 017).' tuhé zneč/štú//c/ látky (TZL) 0.276 t, oxid siňčig (SO2) 75,Cl91 t, oxidy dusíku (NO,)
71.833 t, oxid uhe/naý (CO) 5,861 t.

Odp/yny z destilační kolony Minové odparky - ENETEX 1 (zdíoj č, 101): tuhé znečištů/"jcj látky (7ZL) O, 168
t, oxid siňčitý (SOd 21,519 t, oxidy dusíku (NOx) 2,674 t, oxid uhelnatý (CO) 2, 703 t, sulfan (hhS) 0,054 t,
arganické |átky mádňené jako celkový organický uhlík (TOČ) 0,424 t.

Odplyny z granulace lentil, skladů tgkuté smoly - ENETEX 2 (zdm/ č. 103): tuhé znečišW//ci látky (7ZL)
0,031 t, oxid siřčig (sod 0,072 t, oxidy dusíku (NO,) 0,557 t, oxW uhelnatý (CO) O, 796 t, organiCké /átky
vyj'ádbné jako celkový ofganický uhlík (TOC) 0,016 t.

Suchá granulace pencil (zdný č, 105).' ofyanické látky 0,000 t, pdyaromati¢ké uhbvod/ky (F'AH) 0,000 t,

Mokrá granulace pencil (zdroj č. 106): organické látky aooo t, polyaromatické uhlovodíky (PAH) O, 000 t.

Odp/yny ze skladů smdy, slané a nové smoly - ENETEX 3 (zdroj č. 108): tuhé znečišťující látky (7ZL) 0,076
t, oxidsiňčitý (šô2) 0.369 t, oxkiy dusíku (NO,) 1, 187 t, oxid uhelnatý (co) 0,036 t, oíganičké látky vyjádibné
jako celkový cwgankký uhlík (TOČ) O, 009 t.

Odp/yny ze skladováni a stáčení cisteren - ENETEX 4 (zdroj č. 113): tuhé znečišt'ujkf látky (TZL) 0,053 t,
oxid siňčig (šô?) 0,298 t, oxRdy dusíku (NOx) 1,261 t, oxid uhelnatý (CO) 0,289 t, organické látky výádňmé
jako celkový organický uhlík (TOČ) 0,018 t.

Dopmva granulované smoly (zdmj' č. 115).' tuhé znečGtú/ic/ látky (7ZL) 0,050 t.

Celková výše poplatků za provozovnu za ka/endáM mk 2016 byla 652 000 KČ, tj. více než 50 000 KČ,

Pcp/atkové pňznánl za vyjmenovaný stacionámi zdroj znečišťováni ovzdušl za ka/endáM/ rok 2016 bylo
p/bdáno v elektronické podobě pnostňednktvím lntegmvaného systému plnění oh/ašovac/ch povinnosti
(lSPOP) Ministerstva životního pmthdi České epubllky dne 28. 3. 2017, tj. v terminu do 31. 3. 2017

ČJ.: ČlŽP/47/2019/12470 Spis: ZN/ČIŽP/47/7311/20N Strana 63



2ská INSPEKCE

2|vo1Nli|o prostŕedĺ

stanoveném v § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 87L2014 Sb. v souladu sb
zákomm č. 25/2008 Sb., o integrovaném registm znečištbvánl.

Celková výše poplatků za provozovnu za ka/endám/ rok 2017 byla 974 000 KČ, (l vIce než 50 000 KČ,

pqp/atkové pňznánl za vyjmenovaný stacbnáml zdmj znečištôvánl ovzdušf za ka/endá/h/ tuk 2017 bylo
pňedáno v e/ekůunkké podobě plostřigdnictv/m lntegmvaného systému plnění ohlašovacích povinnosti
(lSPOP) Mihtšterstva žNotn/ho prostiMi České /epub/iky dne 28. 3. 2018, tj v term/nu do 31. 3. 2018
stanoveném v § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 87/2014 Sb, v souladu se
zákonem č. 25/2(108 Sb., o integmvaném registru znečišťováni.

Celková výše poplatků za pmvozovnu za kalendáňM rok 2018 byla 944 200 KČ, tj. vÍce než 50 000 KČ.

Poplatkové pňznáni za vyjn?enovaný stacbnámi zdroj znečištbvánj' ovzduší za ka/endáM rok 2018 bylo
p/bdáno v eloktron/cké pod®ě pfDstředn/ctvim Integrovaného systému plněni ohlašovacích povinnostl
(lSpOP) Mjnjsteľstva životního pmsti'bdl České iepub/iky dne 29. 3. 2019, (i. v tenn/nu do 31, 3, 2019
stanoveném v § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 87/2014 Sb. v souladu se
zákonem č. 25/2008 Sb., o Rtegrovaném registru zneCištbvánl,

Kontrdní zjištěni - shkdaná porušeni právních předpisů:

Skutečnosti zjištěné kontrolou ptovedenou ve dnech 5 11.2019 a 6 11.2019 na zařizenl .Soubor
chemických výrob" považuje č|Zp za porušeni zákona č. 76/2002 Sb.. o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), \m znění
pozdějšlch předpisů, a to ust. § 16 odst. 1 písm. a), kdy došlo k porušeni náskdujlcích závazných
podmínek:

l) podmínky v kapitole 3. Odpady pÍsm. a), neboť' na vodohospodářsky nezabezpečené ploše bylo zjištěno
shromažďováni nebezpečných odpadů a úniku fáze lehči než voda z předmětných shromažďovaných
odpadů kategorie nebezpečný, čÍmž došlo k porušeni závazné podmínky, neboť' konlrobvaná osoba
nezabezpečila odpady před nežádoucím únikem,

2) podmínky v kapitole 3 Odpady písm. i), neboť' odpady znečištěné nebezpečnými látkami nebyly v době
kontroly skladovány takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich nežádwclmu úniku do půdy, čímž došlo
k porušení § 39 zákona o vodách.

Na základě výše uvedeného bude s provozovatelem zahájena přestupkové řlzení.

ČŮP požaduje splnit násfedujĹcÍ opatřeni:

Na adresu uvedenou v záhlaví pt'otokolu nebo na zaslat kopie protokolů q
provedených zkciuškách těsnosti zásobnlků určených pro skladovánl závadných látek, které nebyly v době
kontroly k dispozici. Termin doloženi je stanoven do 30.11.2019.

Doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištěni opírá:
" výpis z obchodního rejstříku s ověřením ze dne 17.10.2019
· Rozhodnuti o vydáni integrovaného povdenl, vC. změn integrovaného povoleni
· Zprávy o plněni podmínek IP za skutečnosti roku 2016, 2017 a 2018
· Kopie plné moci k zastupováni firmy DEZA, a.s, vydané panu

ze dne 3.8.2018
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· Základni hodnocenl rizik podle zákona o ekologické újmě ze dne 1.1.2013 pro zařízeni Soubor
chemických výrob

m Dodatek č. 10 ke smlouvě k likvidaci odpadů, a to ve věci rozmktěni shromažďovacích nádob
kontrolované osoby
a další podklady a dokumenty uvedené v textu tohoto protokolu

Byla pořízena fotodokumentace: ano - 36 ks fotodokumentace ze dne 5. 11. 2019 (dne 6. 11. 2019 byla
v elektronické podobě předána kontrolované osobě)
Byly odebrány vzorky ne

vyjádření kontrolované osoby nebo povinné osoby přítomné na místě kontroly:
Bez vyjádření.

Kontrolovaná osoba má podle ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat námitky proti kontrolním
zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole,
a to pQdáním učiněným u České Inspekce životnlho prostředí, Oblastního inspektorátu Brno.
Námitky se podávají písemně nebo v eloktronické podobě podepsané zaručeným elektronickým
podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sitě do datové schránky. Z námitek musí být zřejmé,
proti jakému kontrolnímu zjištěni směřuji, a musí obsahovat odůvodněni nesouhlasu s tlmto
kontrolním zjištěním.

Datum vyhotoveni: 6 1'1 .2019

Podpisy kontro|ujĹcÍch:
Ing, BarbQra Herberková,

Ing. Marcela Vejmělková,

Ing, Jiří Nešpor,

Ing. Martina Omelková,

Ing. Viktor Volčík, Ph.D. , Ing. Michaela Raková, Ph.D,

Kontrolovaná osoba stvrzuje svým podpisem převzetí.

lT" "'QIN"" "N O[):)ÉLSK|Ŕ|ZE.4ĹtSO
DEZA A ?JVCJTNĹHO

.m PROSTŔEtŇ
tjZZA 7.0. .2.

MettM

Tento protokol o kontrole byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů. čitá 65 stránek.
stejnQpis č. 1 - ČiZP,

Stejnopis č. 2 - kontrolovaná osoba
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Plná moc

Akciová společnost DEZA, a.s., se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00011835, zapsaná do obchodního re,jstřiku vedeného Krajským
soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 120,

zpInomocňuj¢ tímto vedoucího odboru řízení ISO a životního prostřcdi
, nar, trvale bytem

k tomu, aby zastupoval zde výše uvedenou akciovou společnost DEZA, a.s. pIed orgány štátni
správy a samosprávy ve věcech ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.

jmenovaný je v uvedených věcech oprávněn v mezích své. pracovni náplně jednat a rovněŽ za
zastupovanou spoleČnost podepisovat, a to mimo jiné (nikoliv však výlučně) rovněž zápisy
z,jednáni, protokoly o kontrolách a jinc obdobné písemnosti, tyto přejímat a podávat k nim
námitky a připomínky, případně proti nim podávat opravné prostředky, které zákon připouští.

Tato plná moc se uděluje na dobu výkonu fúnkcc vedoucího odboru řízeni ISO a Životního
prostředí S účinnosti od data jejího podpisu, nejdéle však do 31 .12.2019.

ValaŠské MeziříČí, dne 3. srpna 2018

DEZA, a.s.
předseda představenstva
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DÉÍÁ,.

místopředseda představenstva
AGROFERT, a.s.
při výkonu fůnkce zastupuje

DEZA, as., Masarykova 753. Krásno nad Bečvou, 757 CA Vatašskó lČ" QQQ11B35, DIČ: CZ00011835, Tel.. +420
57169¶ 111,
Fax_ +420 571 611 546, www.deza.cz. Společnost zapsána y obchůdnlm tejstřiku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl El, vložka 120






