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Protokol o kontrole

Kontrola je prováděna na základě ust.
· § 34 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru a o změně některých zákonů (zákon o Integrované prevenci), ve zněnl pozdějších předpisů
(dálě také ,,zákon integrované prevenci"),
' § 8 písm. a) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišt'ování žIvotního prostředí
a integrovaném plnění ohlašovacích povinnostl v oblasti životního prostředí a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon o IRZ"),
· § 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 (vodnl
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 ochraně ovzduší"),
· § 16 odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházeni ekologické újmě a o její nápravě a o
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon d předcházeni ekologické
újmě"),
· § 23 písm. e) a § 27 písm. a) zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směslch a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také
,,chemický zákon")
· dalších obecně závazných právních předplsů,
a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb,, o kontrok (kontrolním řádem) ve znění pozdějších
předpisů, nestanovl·li jiný právni předpis jinak.
Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředi, oblastní inspektorát Brno

Kontrolující Qméno, příjmení, člsb průkazu ČŮP)
Ing Barbora Herberková, č.p. 457 - vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Ivana Darmovzalová, č,p. 528
Ing. Marcela Vejmělková, č.p. 039
Ing, Viktor Volčík, Ph.O,, č.p, 041
Ing. Michaela Raková, Ph.O., č.p. 031
Ing. Petr Musil, č.p. 019

Přizvané osoby na základě pověření kontrolního orgánu: nejsou
Důvod přizvání: nenl

Kontrolovaná osoba:
ldentifikačnl údaje právnické osoby Uméno, sldlo, IČO): DEZA, a,s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí, iCO: 000 11 835
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Zařízení: ,,výroba antrachinonu a esterů - odloučený provoz ORGANIK Otrokov ice"
Um1stění zařlzenl: Kraj: Zl inský
Obec: Tř. Tomáše Bati 1764, Otrokovice 765 02 (parcely dle platného integrovaného povolení)
Katastrálnl území: Otrokovice

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 20. 12, 2019, která je pNlohou
tohoto protokolu o kontrole)

- vedoucl oddělení řízenl 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:
- technolog provozu
- vedoucí provozu

- technolog ochrany ovzduší
- oddělení REACH

Všechny oBoby přítomné kontrole byly na začátku kontroly poučeny o zpracování wobn ich údajů
předložením dokumentu ČlŽP nazvaného: ,,Poučení 8ubjektu o zpracování osobních údajů".

Předmět kontroly:

Kontrolní úkon, jimZ byla kontrola zahájena: dne 3. 7. 2020 doručením oznámeni o zahájeni kontroly
dopisem čj. ČlŽP/47/2020/6868 ze dne 1. 7. 2020, prostřednictvím datové schránky
Kontrolované období: 1, 1. 2018 - 13. 7, 2020
Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: 3. 7. 2020
Čas a den provedení kontroly na místě: 13, 7. 2020 od 8:30 do 15:30 v předmětném zařfzenl
Poslední kontrolní úkon: sepsání protokolu v kontrolovaném zařlzení v Otrokovicích
Den provedení posledního kontrolního úkonu: 13. 7. 2020

Předmět kontroly:
jedná se o plánovanou kontrolu zahájenou dne 3. 7. 2020 doručením oznámení o zahájeni kontroly
(C|ZP/47/2020/(3868 ze dne 1. 7, 2020), jejlž předmětem je zjištění plněnf povinnosti za roky 2017, 2018
a 2019 do dne kontroly na místě daných zákonem o integrované prevenci a integrovaným povolením
(dále také .IP"), které vydal Krajský úřad Zlínského kraje pod č. j. KUZL 3300/2003 ZPZE-KB ze dne
25. 6. 2004, které nabylo právni moci dne 19. 7. 2004 ve znění pozdějších změn integrovaného povolenl
pro zařízení ,,Výroba antrachinonu a esterů - odloučený provoz ORGANIK Otrokovice" a dalších povinnosti
stanovených provozovateli zákony v oblasti životního prostředí, zejména zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzdušl, zákona č, 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona
č. 25/2008 Sb., o IRZ, zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a chemického zákona
Č. 350/2011 Sb.
Kontrola integrovaného povoleni z hlediska ochrany ovzduší proběhla dne 27.11.2018 a výsledky této
kontroly jsou zaznamenány v protokolu o kontrole č.j. ČlZP/47/2018/12193.

Kategorie zařízeni:
4.1.b) Výroba organických chemických látek jako jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků jako alkoholy, aldehydy,
ketony, karboxylové kyseliny, estery a směsi esterů, acetáty, ethery, peroxidy a epoxidové pryskyřice
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Kontrolní zjištění - popis zjištěných skutečností:

,,Výrobny anthrachlnonu a esterů - odloučený provoz ORGANIK Otrokovice"

l. ldentifikační údaje
Název zařízení:
Provozovatel zařlzeni
lČ:

Kategorie zařízeni

Umistění zařlzeni:

Adresa provozu:

Výrobny anthrachinonu a esterů - odloučený provoz ORGANIK Otrokovice
DEZA, as. se Bdiem Valašské Meziříčí, Masarykova 753, PSČ 757 01,

000 11 835
4.1.b) Výroba organických chemických látek jako jsou kyslíkaté deriváty uhbvodíků
jako alkohdy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery a směsi esterů,
acetáty, ethery, peroxidy a epoxidové pryskyřice.
Kraj: zlínský
Obec: Otrokovice
Katastrálni území: Otrokovice
tŕlda Tomáše Bati 1764. 76502 Otrokovice

čísla stavebnlch parcel:

výroba esterů: 953/2, 953/4, 953/5, 953/6, 953/7, 1971, 2675, 2678, 2681, 2682, 2683, 2686,
2717, 2913, 2914, 2915, 2917, 3348

výroba anthrachinonu: 953/3, 955/6, 955/8, 955/9, 955/10, 1939 ,1940
správa provozu: 954/1, 954/2, 955/2, 955/3, 955/4, 1301, 1970, 2552, 2553, 2676
čIsla pozemkových parcel:

výroba esterů: 442/2, 442/5, 442/83, 446/4, 446/7, 446/8, 446/10, 446/11, 446/12, 3391, 3494,
3521/2

výroba anthrachinonu: 3390, 3521/3, 3525
správa provozu: 446/5, 446/6, 3422, 3423. 352i/1, 3554/1, 3554/6, 3556, 3571

zařízení amýmuznmo $Roiený£hmo$ti

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

Podle přflohy č, 1 zákona o integrované prevenci se jedná o kategorii činnosti 4,1.b) Výroba organických
chemických látek, jako jsou kyslíkaté deriváty uhlovodiků jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové
kyseliny estery a směsi esterů. acetáty, ethery, peroxidy a epoxidové pryskyřice.

1.1. Výroba antrachlnonu
Víceúčelové zařízení pro katalytickou oxidaci aromatických uhlovodlků - kapacita 2 000 úrok. výroba
anthrachinonu je prováděna kontinuálnl heterorogennl katalytickou oxidaci paroplynné směsi anthracenu a
vzduchu na vanadovém katalyzátoru nosičového typu. Zařízení na výrobu anthrachinonu se skládá ze čtyř
výrobnlch jednotek a má v sobě obsaZen zdroj přímého procesního ohřevu - plynové pece Starvein,
s jmenovitým tepelným přlkonem 3 x 0,24 MW a 1 x 0,48 MW. Antrachinon je vyráběn kontinuálnl
heterogenně katalyzovanou parciální oxidací anthracenu v paroplynné směsi v nosném plynu za teplot 400
- 465 °C. výchozí surovinou je anthracen, který je převeden do plynného stavu a v oxidačním reaktoru s
katalyzátorem zoxidován vzdušným kyslíkem na anthrachinon. V kondenzační komoře páry anthrachinonu
desublimují na tuhou látku. Znečišt'ujicí látky vzniklé spalovánkn zemního plynu jsou odváděny společně se
znečišt'ujicimi látkami emitovanými technologickým procesem do termicko-katalytické dopalovaci jednotky
CATOX - UNIT K 6000/8000, ta je společná pm výrobni linky 1 až 3. Znečištěný plyn ze 4. výrcibni linky je
veden odtahovým ventilátorem do rekuperačního výměníku, kde je předehříván a dále je odváděn k likvidaci
na katalytické dopalovad jednotce KD.
Vyjmenovaný stacionárni zdroj dle přílohy č. 2 k zákonu č 201/2012 Sb., kód 11.1., 11,3. a 11.4,
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1.2. výroba esterů
Univerzální zařízenl pro výrobu esterů organických kyselin a změkčovadel plastických hmot - kapacita
12000 t/rok, včetně 4 ks plynových pecl (kotlů) pro ohřev s celkwým jmenovitým příkonem 2 MW (2 x 412
kW " 2 x 588 kW), Je zde instalováno celkem 6 chemických reaktorů pro výrobu esterů na bázi kyseliny
ftalové, adipové, sebakové a oIeové a na bázi alkoholů C1-C12 (s jedním až 12 uhllky v řetězci). K zařízení
náleží jednotka ke zneškodňování koncového plynu HK ENGINERING - KJ 2500.
Vyjmenovaný stacionárni zdroj dle přílohy č. 2 k zákonu č 201/2012 Sb., kód 11.3..

2. Přímo spojené činnosti

2.1. Souvisejicľ techn ické jednotky
a) jednotka centrálního od6ávánľ na výrobně antrachinonu
jedná se o jednotku složenou ze tři větvi spojených do centrálnlho potmbl zakončeného cyklonem,
vybaveného rukávovými filtry s oklepem a vysokotlakým odtahovým ventilátorem RVJ500. projektovaný
výkon zařizenl je 3240 m'/hod,
Jedná se o zdroj znečišt'ovánl ovzdušl neuvedený v příloze č, 2 k zákonu č, 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší,

b) Manipulace a skladováni surovin, meziprDduktů a výrobků
Zahrnuje tato zařizenl:
· Clstemiště nových alkoholů - o celkovém objemu 310 m', umlstěno na parcele č. 2675. Emise z

odvzdušněni cisteren jsou odváděny na dopalovacl jednotku HK ENGINERING - KJ 2500.
· Cisterniště hotových výrobků - o celkovém objemu 300 ml umístěno na parcele č. 3348. Emise ze

skladování jsou svedeny ples odvzdušnění do ovzduší.
· Provozní cisterniště

- zásobníky na hotové výrobky o celkovém objemu 154 mZ Emise ze skladováni jsou svedeny přes
odvzdušněni do ovzduší.
- zásobníky na pomocné látky o celkovém objemu 26 m? Emise ze skladování jsou svedeny přes
odvzdušnění do ovzduší,
- zásobníky na tavený ftalanhydrid o celkovém objemu 50 m'. Emise ze skladování jsou svedeny přes
odvzdušněni do ovzdušl.
- zásobnlky na kapalné odpady - celkový objem 20 m'. Emise ze skladovánl jsou odváděny na
dopalovaci jednotku HK ENGINERING - Kj 2500
- zásobníky na vratné alkoholy z výroby - celkový objem 42 m'. Emise ze skladováni jsou odváděny
na dopalovací jednotku HK ENGINERING - KJ 2500

Provozní cistemiště je umístěno na parcele č. 2682.
· Cisterniště alkoholů a výrobků o celkovém objemu 800 m'. Emise ze skladování jsou svedeny přes

odvzdušněni do ovzduší
Cistemiště jsou vyjmenovaným stacionárním zdrojem dle přllohy č, 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, kód zdroje 6.25.

2.2. Další souvisejici Činnosti
a) skladováni a manipulace 8 používanými látkami (suroviny, výrobky)

V celém skladovém hospodáľství provozu Organik je povokno skladovat maximálně 100 tun anthracenu a
650 tun anthrachinonu,

Skladovací prostory jsou členěny náskdovně:
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Budova 113 (pa'c,č, 954/1 a 954/2) - sklad anthracenu, anthrachinonu a pomocných anorganických
látek pro výrobu katalyzátoru.
Budova 114e (parc.č. 953/2) - skladová plocha pro skladovánf anthrachinonu,

Budova 109 (parč, č. 2913) - skladováni sypkých základnlch surovin pro výrobu esterů - kyselina
adipová max, 40 tun a hořlavé kapaliny (älkohcdy, hotové výrobky) Ill.- IV. Třídy nebezpečnosti (IBC
kontejnery, sudy) v max, množstvl 20 tun.
Budova 108e (parč, č. 2914) - skladovánl pomocných látek pro výrobnu esterů, např. peroxid vodíku,
chlornan sodný, kurita (prostředek pro úpravu tvrdosti chladiči vody)v nutném množství pro výrobnu
esterů - nejedná se o požárně nebezpečný objekt,

Budova 108f (parc. č. 2915)- skladován l pomocných látek pro výrobnu esterů, např. soda ka|cinQvaná,
karboraňn, křemelina
Parc, č, 2678 - sklad pohonných hmot a látek prQ laboratoř včetně skladu sudů a obalů, povolené
sKladovánl až 15 000 litrů hořlavin L-IV.- třldy nebezpečnosti,

b) Budova 114a (parč. č. 953/7) - separace a předčišt'ováni technologických odpadních vod
c) Budova 117 (parč. č. 1301) - analytická kontrola (centrální laboratoře)
d) Údržba výrobního zařízeni

e) Nakládání s odpady

Ill. Závazné podmínky provozu

1. Emisní limity
1.1. Ovzduší
1.1.1. výroba antrachinonu - jako celek vyjmenovaný stacionárni zdroj, kód 11.1., 11,3, a 11.4.
a) Na základě § 14 zákona q integrované prevenci a v sQu[adu s § 12 odst. 4 plsm, a) zákona o ochraně

ovzdušl se stanovují tyto závazné emisnl limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - výroba antrachinonu:
· výrobni linky 1 - 3 zakQnčené zařľzenlm na čištěni koncových plynů z výroby antrachinonu -

dopabvacl jednotka catox
· výrobni linka 4 zakončená zařlzenim na čištěni koncQvých plynů z výroby antrachinonu -

katalytická dopabvacl jednotka KD
uvedené vtab. 1.1.1,

Tabulka 1.1.1, Závazné emisní limity pro zařízeni ke snižování emisi dopalovacl jgdrlotku CATOX a
katalytickou dopalovaci jednotku KD

Emlsní zdroj Látka nebo ukazatel Jednotka Závazný em isni limit
zařlzenl ke snižováni

emisní Organické látky
vyjádřené jako celkový mg.m-'

dopahvacl jednotka organický uhlfk (TOČ) SQ")
CATOX

TZL
výroba antrachinonu, mg.m"' 20

výrobnllinky 1-3 NOz mg.m" 200

katalytická dopalovacl CO mg,m"'
jednotka kd

výroba antrachinQnu, 100
výrobni linka 4

tmsni |1mny vzrazeny na norma|ni stavové podmlnký a vlhký plyn (vztažné podmínky B).
" Pro 1 - 3 výrobni linku, zakončené dopalovacl jednotkou CATOX je pro obdobl do 31,12.2020 stanoven
specifický emisní limit TOČ 50 mg/Nm' při hmotnostnlm toku z 1 200 g/hod.
Č.),: ČlŽP/47/2020/7031 Spis: ZN/ČlŽP/47/3657/2020 Strana 5
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Rok 2018

Autorizované n7ěřgn/ emis/ na vYimenovaném staclonám/m zdroj/ znečišťovánl ovzduš/ ,, VYroba
anthrachinonu" - katalvtjcká dopS/ovac/ jednotka CATOX v /pcě 2Q1S bylo provozovatelem oznámeno
dopisem ze dne 17. 4. 2018 domCenYm na adresu C/ZP - 0/ Brno v e/ek_ronické podobě (e-maúem/ dne
17, 4, 2018, fi. ve lhůtě neiméně S pracovn¢h dnl Rň?d provedením měřenl v souladu s § 6 od.S . 7 zákona
Č. 201/20j2 Sb.

Autori;ované melřen/ emisl na vYimenovan¢m s/acionám/m zdmji znečišťováni ovzduší ,,vÝroba
anthrachinonu"- kata/yt/cká dopa/ovac/ jedno ká catox v roč;e 2018 byh provedeno autorizovanou měř/c/
skupinou EKOME, spol. s r.o., Se s/d/em Z//n - Malenovice, Tečovská 257 PSČ 763 02. lČ 634 69 235 dne
j4, 5, 2018 (PrQtoko/ č. 108/18).

VÝ$/edkV autQn'zovan¢ho mčřenl emisí jsou uvedenp' v nás/eduj7c/ tabulce

. Em/sr_/ "hnít Naměřená hodnotaZnečlštul/ci Koncentrace HmQtnostn/ ok Konc en jŤace HmQ tncistnl tok
látka

[mq'""l (kq.h"'l /mq.n'"'j /kq.h"'l
R- 20 - 1§2 O 147
no, ?Qq - 53 o,g.:zi
CO 1Q0 - < 4 · 0,029

TOČ Z "2 ?Q 1&7'

Autorizované měřen/ emisí na vyl'menovan¢m stacionárn/m tdmj'i zne¢/$ťován/ ovzdušl ,, VYmba
Mthrachinonu" - kataly¢ická dopa/ovac/ l'ednQ ká catox v A)Ce 201S prokázalo plněnl emisn/ch //mitů
vYmezenÝch Odboam životn/tjo prostřeQl a s"V/ KraiskéhQ úňadu Z//nskéhQ kraje RQzhodnut/m o
YYďáň změnY jnteqruvaného povp/en/ č, jo pro ,"9ÝrobnV anthrachínonu a esterů - odloučenÝ R/ovo%
ORGANIK Otrokovice" spole¢nosti peza. pod č.j'. kuzl 67754RO17 (Spisová pnačka /(USP
67754/?017 Zeze-kb) dne 23. 11. 2017 s nabyt/m pnávnl moci dm 9. 1?, 2017.

z hoanot kQl?centmc/ Rneči¶$tui/c/ch llá(ek zl'/š(CnÝch iednot//vÝm měň?n/m ani ž%n8
m(/minutQvÝch stMn/ch hQdnot konCentmc/ Zneč/šti///C/Ch lá ei nepňgkrp¢i/Y hodnotu 12Q % em/sn/hQ

ilnitu. VYs/edkp' autoňzovanqho mč/en/ emisl - 0/1jmCmé hod/?otĽ hQanotľ ziištené ieC/nQt/ivÝm měřen/m
tň¢et/minutQvé střéď/'/ hodnC'(Y sp/ni/j' UstanQven/ § 6 R/Sm. aj vYh/áškV MŽP č. 415/201? Sb. zm@¢né
VYhlá$kQu MŽP ¢. 452QQ17 Sb,

PTptQkol z autoňzovaného měřenl emiS/ na vY//nenov0ném stac/onárn/m zdroji znečišt'ov@i
Qvzďušl ,, VYnoba anthrachjnonu" - -(ata/YtiCká dopqhvacl /eQno(ka CA TOX provedeného v roce ?018 byl
zaqS/¢in dopisem ze dne 12. 6, ?018 doručenÝm na adresu ¢/ŽP- Ql Brno y elektronické podpbě (e-ma//em/
Qne 1? 6. 2018, t/- vb /hů(ě do 9Q Qnů od data Rroveden/ tohoto měřen/ db § 17 odst, písm h č,
20j/2012 Sk

,4utolizované mě/Pn/ emiS/ /7ä vyl'menovan¢m stacjQnám/m %Ci/oii zne¢ištbván/ ovzduší ,VYroba
amhnch/nonu" - kata/vtická Ciopa/ovaC/ iednQtka catox v roce 2018 Ky/q provozovatelem ozná'neno
dQp/sem ze ď/}ě ?4. 9. 2018 do/y¢enÝm nq qdresy ¢/ŽP - Ql Brno v e/ektronické podQbě (e-mai/em) dnC
24, g- 201lS, (i- vb /híj(ě nejm¢ně 5 praCQvn/ch C/n/ Qřcď proveden/m mě/'en/ v souladu s § 6 odst. 7 zákona
Č. 201/2Q12 Sb,

Autori%Qvané m¢ň?n/ emis/ na vYl'/nenovanén? staC/oľ7árn/m zdroji znečištóvánl ovzctu$/ ., VÝrQha
amhrach/nQnu"- kata/Ytická dopa/ovaCl jednotka CATQX v roce ?018 proveaeno autorizovanou měř/c/
SkupinQu EKO/ 4=", spol, S r.o., se s/d/em @/Ĺn - Ma/enovice, Tečovska 257, psč 763 02, lČ 634 69 235 dne
25, jo. 201{1 (ProtokQl č. 31211 8/.
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VÝs/edkY autor/zovaného /ně/'e/)/ emisi jsou uvedenj' v /]ásledL///c|' tabů'/ce

Emisr/ //m/t Naměřerů hodnota
znečištu//c/ Koncentrace Hmotnostní tok Koncentrace Hmotnostnl tok

látka /"'q-""'j (kqvh"'l /mq·m"'j [kqph"'l
TZL 2Q 0,[32
NO. 200 , '14;' 1,145 ""
Co 100 '- 4 0,029
toč 50 z 1,2 1"1 0,320

Autorizované měřeni e/njS/ na vYimenovaném stacionárn/m zdmji znečištbvánl ovzdušl ,,VYrobq
anthraCh//)on(/" - kata/y'tická dopalovacl jednotka CATOX v roce 2Q18 prokázalo p/něn/ einisn/ch litnitů
vYmezenÝch Odborem životn/ho pros řed/ a zetněděNM Krajského úřadu Z//r?sk¢ 7q kraje RQzhodntlt/m o
vý'dánl zmenv inteqmvanéha povdenl č. 10 pro ,,VÝrobnV anthrachj'nonu a esterů - od/oučenY provoz
ORGANIK Otrokovice" SRo/ečnosti DEZA, a.s. pod či. KUZL 67754R017 ($pisová značka KJSP
sz754n017 ŽPZE-KB) ze dne 23. 11, 2017 s nahVt/m právni mQCi dne 9. 12. ?017.

Žádná z hQ¢rlot koncentrací znečišt'u//c/ch látek zi/štěnÝc/) /ednotliýÝm měřen/m ani Zádná
z třicetimjnutovÝch středních hoCinQ( koncentrací znečištbj/c/ch látek nepňekrQ¢"/Y hodno li 20 % emisnlhQ
limitu. VÝs/edkV autorizovan¢ho měřeni emjsl - průměm¢ hodňotY, hodnoty zjištěné iednot/ivÝm méňen/m
th"ce(iminutové s M/?/ hQdnotv sp/ni/y ¢'stänoven/ fí 6 písm. a vYh/áškV MŽP ¢, 415/2012 Sb. zm¢něné
vVhláškou MŽP č, 452/2017 Sb.

Protokol auton"zovaného měření emisi na vYimenovaném stacionérn/m zdro/i znečišťováni
ovzduší ,. VYroba anthrachinonu" - katalytická dopalovacl jednotka CATOX provedeného v roce 2018 bp'l
zaslán dQpisem ze dne 11. 12, 2018 doručenYm na adresu C/žp - 0/ Brno v elek('Qf1ické podobě (e-
mai/em dne 11- l? 2018, ti. ve /hů(¢ do 90 dnů od data provedeni tohoto měření dle G 17 odst. 3 písm. hj
zákona Č. 201/2012 Sb.

AutarizQvané měřeni emi:ý na vY/menovaném staCiQnárn/m zdroji šn¢čŕštbván/ Qvzdušl ,, VÝro¢)a
anthraC/?inc'nu" - ka(alyt'"c% C/Qpá/ovac/ j'e¢notka KD v roCe 2018 bylo RtQvozovale/em oznámenQ aop/sem
m 24. 9. 2018 ciQ{u¢enÝm na adreSu ČlŽP- 0/ Brno v e/ektronjCké podobG (e-mai/em) dne 24- 9 ?018,
t . ve nejméně 5 pracovn/Ch dní p/b¢ pn?Vedenlm mě/'en/ v souladu S § 6 odst. 7 zákona č 201/2Q12

Au(orizované měňel?/ emis/ na vYi/nenovaném staq"onámlm zdro(i znečGtbvýnl Ovzduší VÝrQba
anthmchinonu" - -© alYtická dopa/ovaC/ jednotka KP v roce ?Q1S bylo proveqeno autoriFQvanou měřicí
skupinoµ Ekome spol. s r.o,, se s/d/em Zl/n - Malenovice, Tečovská 257, psč Q?, /Č 634 69 235 dne
30 Iq 2018 č. 315'18).

Výsledky' autQrizované/)o měňm/ emis/ jsou {jYedenY v násjed(///cl tabu/Ce

Emifr/ m t 4aměřen R'?qnota' Íl /C/ KonCentľace Hmotnostn/ ĹQĹÉ KQncen race KmotnoStnl tok
/átka /mq·m"l M·hj /"q 'n"'1 /kq.h"'l
"a ZQ 004j
NO, 200 - 193 Q,892
Cq "q0 ; 51

"OČ 5Q - 8,1 Q 037

AutorizQvané mčřenl emiS/ /?a vYl'menovaném staciQn¢lrn/m zdroji zneč/štôvánl oYzduš/ , yýroba
anthrecninonu" - katalVtická dopa/ovaC/ Ndnotka Kjj y /'QCé 20'1S prokázalo plnění en7isnlch limitů
VYmezenÝch odborefn životního proStňec// a zemědq/Stv/ Kraj;'"ehQ úřadu Z///)Sk¢ho kraje Rozhodnut/m o
vYďáň/ Kměnv inteqrovaného povoleni' C- " Q plo -VYrobný' anthrachi/?Qn(/ a esterů - odloučenY provoz
ORGAN/K OtrokQYice" společnosti DEZA- a.S. pod Č./. KUZ 67754/2Qj7 (spisova znacka KUSP
6775-QQ17 žpzE-KBj ze dne 23. 11 20j7 s nabyt/m moci d/7e 9, 12, 2017
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Zádná z hodnot koncentrací znečišťuj/c/ch /&tek zijštěnÝch iednot/ivÝm měřen/rn ani žádná
z t/'j"cetiminutQvÝch středních hodnot koncentrac/znečištbi/c/ch látek nepřekročiiY hodnotu 120 % emisn/ho
/jmjhL VYskdky autonzQvaného měřenl emisi - průměrné hodnoty, hodnotV Xl'/'štěné iednot//'vÝn7 měňen/m,
třicetimjnutQYé st/'eQn/ hodnoty splnily ustanovenl § 6 písm. aj vYh/áškY MŽP Č. 415/2012 Sb. změněné
vYhlá.$kou MŽP č. 452/2017 Sb.

Protokol z autorjzoYané/)o měřenl emisl na vYimEmovaném S(acl'onám/m zdroji znečištbvánl
ovzd|j$l',, výrobq anthmChinonu" - kata/vtjcká dopalovacl jednotka KD pnovedeného v noce 2018 bjt/ zaslán
dopisem ze dne j1. 12, 2018 dontčenYm na adj'esu Č Zp - oj Bmo v elektnonické podobě (e-mai/em dne
11, 12. 20" S, t/'. Yé lhůtě do 90 dnů od data pnovedEgn/ ohoto měření dle § 17 QQSt. 3 p/sm. h) zákona č.
201/2012 Sb,

Rok 2Q19

Aujon'zwané m¢/'en/ emisí na vYimenovaném stacionárn/m zdro// znečišťo|/án/ ovzc/¢/š/ ,VYroba
anthrechinonu" - ka(alvtická dopalovacl iednotka CA TOX v roce 2019 $y/o provozovate/em oznámeno
dopisem ze dné? 26. 4, 2019 donľčenÝ/n na adresu C/žp - Ol Bmo y elektrQnické pQdobě (e-mai/em} dne
26, 4. 2019, tj ve lhůtě ngméně S pracovn/ch Qnl p/bd proveden/m m¢!řen/ v spu/adu s § 6 odSt. 7 zákona
Č, 201/2012 Sb.

Aµto/izované měřenl emis/ na vY/mel?ovaném stac/"c)nám/m zdroj/ znečišťoYGn/ ovzduší ,,VYvoba
anthrachinonu" - kata/Vtjcká dopa/ovac/ jednotka Catox v lOCě 2019 bylo provedeno autorizovanou měř/c/
skup nou EKOME, spQi. s r,o., se šIdlem Zl/n - Mah;nov/ce, Tečovská 257 PSČ 763 02. lČ 634 69 235 dne
3Q. 5. 2019 (Pro-okol č, 143/19).

VÝs/edkY autorizovaného měNnl emis/ jsQU uvedenY v nás,'edui/c/ tabulce

Fn7/sr/ mi NpmWená hodnota
?!7ečištbi/ci KQncentraCe Hmo (iostn/ tok Koncenkace Hmotnostní tok

/átka [mq·m"'j nfq·h"'l /kq.h"'i

1ZL 20 - IS,? _ 0,13S
/YQx ?00 - 107 _ _"" O 799
CQ 100 , " 4
TOČ 50 E j,2 Q,?44

Au(Qrlzované mé/'en/ emiS/ na n'/menč)vaném s(ac/ongm/m zq/ol'i zne¢"$ťováQ/ ovzdu$/ ,, VÝnQPa
anthmChinonu" - kata/Ytická dopa/oyac/ iednotka CATOX v loce ?019 RIP'¢za/Q p/nén/ emisn/ch /jmitů
vYme[enÝch OdkQľem životn/ho prostňedl a zemědě/s(v/ Km'ského Z /nskeho kr@l'e Ro4hodnut/m o
Mánl z/ňěňY j'nteqrovaného povolenl č. 10 pňQ ,vÝnot'nY anthrach/nonu a es ®/oučenY PľOVO%
QRGAN/K Otrokovice" spo/e¢nosti ľ)Eza, q.s. pqc/ č.j g/zL 6j'754/2Q17 (spipvá zna¢ka K(,/SP
677x/2017 Zpze-kb) ze Qne 23, j1. 2017 s nahVt/m m¥n/ mQC/ dne 9. 12. 2017,

Zádná z tjodno( koncentraci EnečištPl'/c/ch kStek zii$těnÝch l'ednotliYÝm m¢/bn/m anľ žáQná
tň'celiminutovÝch střednlc/l hodnot koncentrac/ zne¢išt'uí/c/ch lá ek nepmkroč//Y hQdnotu 1?Q % e/nisn/ho

/jmitu. VÝS/edkY @UtoňzovanéhQ měl'bnl emisí - průměmé ho'/nQtV, hQQnotV zjištěné /ednot/ivÝm mě/bn/m,
ň'etiminutové střeQp/ hoč/notv splnily ustanoven/ čj 6 P/Sm- a) vYh/áškY MZp č, 415/201? Sb. %měněné

vYh/áškou MZP č. 452/2017 sig.

E'rotokol z au(prizovaného /ne/bn/ emis/ na vYimenovanem staciQnám/m zdr'Qii čnečištbván/
OVZC/U$/ , VYroba anthracáinonu" - kata/nická dQpa/ovaC/ iednQtka CA TQX pnQYedenéhp v roce 2019 By/
ffS/táň dQRisem dne 3. 7. 2019 doručenYm na ad[esu C/Zp - 0/ gřňo v e/ektronické podo¢E (emailem)
dne 7. 2Q1fl, tj, ve lhůtě do 90 anů od data p1Qveden/ (Qhoto měřbnl ale ¢í 17 Qďst. 3 p/sm. hj Kákona č.
?Q1/2Q1? Sb.

,4utorizovaného meřen/ emisl na vYl'n)enovaném stac/'oným(/n zdrpji zneči$ťován/ Qvzďušl,, výroba
ant/lmchjnQnu" - kqtalYucká dopalovacl iednotka CA TOX v mce 2q1$1 bj'/o p/'č'vozQvate/em Qznámeno
QlpR/:$el?? ze dne 26. 9, 2019 doručenYm na adresu ČŮP - 0/ Bn?o v e/ekt/pnjcké podobě (e-maile'n| dne
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?6, 9, 2019, tj. ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní před proveden/m /))ěřEg/ľ/ v souladu s tj 6 odst, 7 zákona
Č, 201/2012 st'-

Autoňzované měření emisí na vYimenovaném stactonárn/m zdroj7 znečišt'ovánl ovzduší ,VYroba
ant/lracn//jon(/"- katalytická dopa/ovac/ jedno/ka CA TOX v roce 2019 bV/o provedeno autorizovanou měť/c/
4Skup/nou EKOME, spol, s r.o., sb s/d/em Zlín - Malenovice, Tečovská 257, PSČ 763 02, lČ 634 69 235 dne
20. 11. 2019 (Protokol č. 386/19 ,

VYs/edky' autoňzovaného tn¢řen/ emisí jsQ¢/ uvedenV v n¢iS/edul'/cl tabulce.

Emisri {p t Naměřena hodnota
Znečištbjid Koncen race FmQmostní tok Konc entrace HmQtnostni tok

látka /"q·""'j /t'q·h"'l /"q'""j (kq.h"'l
TZL 20 - 16,2 0,125
Nqk 200 - 93 0-7[!3

mCO 1QQ - 6 0,047
ŤOC 50 Z 1,2 29 0.229

A[jtorizované měřeni emisi na vYimenovaném stacionátn/m zdrcy't znečišt'ovánl ovjzduši ,. VYroba
anthmchinonu" - katalytická dQpa/ovacl jednotka CA TOX v roce 2019 prokázalo plněni emisnjch hmitů
vYmezenÝch Odborem životn/ho prostředl a zemědě/s vi Krajského Úľ"aCttl Zlínského kraje Rozhodnut/m o
vydánl zlněnY integrovaného Rovo/en/ č, 10 přQ ,, VYrobny' anthrachinonu a esterů - od/oučenY RľOVoz
ORGµN/K Otrokovice" společnosti DEZA, pod čj. KUZL 67754'2017 (spisová značka KUSP
5ns4L2017 ŽPZE-KB ze dne 23. 11. 2017 s nabVt/m právní moci dne 9. 12. 2017.

Žádná z hodnot konCentrac/ zneč/$(ů//c/ch látek iednQt/ivÝm měřen/m ani Zádná
(ňcetiminutovÝch st/bdn/ch hodnot koncen račí zne¢iŠti/i/c/ch látek nepřek/očj/Y hodnotu 120 % emisního

/imitu. VÝs/edkV autoňzovaného měřen/ e/n/s/ - Rrůměmé hodňotY, hodňotY ziištěné iednot/ivÝm měřen/m,
ňcetjminutové stňednl hodnQtV sp/ňi/Y us(anQvenl § 6 p/sm. a) vYhláškV MŽP č. 415t2012 Sb. změnCné

VYh/áškou Mžp č, 452/2017 Sb.

Pmtokol z autorizovaného měň?n/ emis/ na YY/menované/n stacionárním zď/o/i znečištbván/
ovzdu$/ ,,VÝnQkä anthrachinonu" - ká a/ytická dopdovacl 'ednotka CATOX provedeného v roce ?Q19 byl'Mi? dQpjsem ze dne 14- 1, ?O?O doručenYm na adresy &p - Ol Bmo v e/§ktFonické pQdobě (e-mai/em}

Qne 14. 1. 2020, tj, ve lhůtě do 90 dnů od data provecien/ tohoto q?¢řen/ dle G 17 odst, 3 p/sm, h) zákQna č.
20" 7?0- ? Sb.

Auto/izované mě/bnl emi¥ na vY/'nenoYané/n stac/o/'ám/m zdroji zne¢i$fován/ ovzduší ,, VYroba
Qn(hrach/nonu" - kata/YtiCká Qc'pa/ovac/ jednotka KD v rQCe 2019 bY/Q RfQvozovate/em ou7ámeno dopt$em

ane 2fí. 9- ®19 doručenYm na adre$u ČŮP- 0/ Brno v e/ektrQnické podobě (e-mai/em) dne 26. g, 2019,
(i, ve lhůtě ng/méně 5 p'acQYn/ch dnl před provedenhn měľenl v souladu s § 6 odst. 7 EOkona Č, 201/2Q12
Sb.

Změna term/nu autonzovan¢/?o měřěnl emis/ na vY/mel?Qvaném stacionárn/m zdroj'i zneči$('Qván/
ovzqu$/ ,,výroba anthrac/l/nQnu" - ka(alYtická č1Qpa/ovac/ jednotka KD v roce 2019 byla provozovate/em
oznámena dopisem ze dne 11. 10. ?QL9 doručenYm na adresu ČlŽP - 0/ Brno v e/ektmnické pc|dQDě (e-
mailem dne 11. 10, 2019, ti. ve lhůtě neimé'?(g 5 pracQvl?/Ch dní před proveden/m mě/'én/ v sou/§du s § 6
Qďst, 7 zákona č. 2Q1/?Q1? Sb-

Zru$enj DutQrizQvaného mCňm/" emisi na vY/menovaném ;dacionám/m zdrQl'i znečišt'Qvánl ov?duš/
,,VÝ/Qba anlhrachinonu" - kata/Y/ická do/)a/Qvac/ /ednot@ KQ v roce 201? ¢'j'lo provozovatelem Qznáme/?o
dopisem z¢? dne 5. 12, 2019 domčenÝ/n na adreSu ¢/Zp - Ql v elektronické podobě (e-mai/em| dne
9. 12. ?019, t/. ve lhůtě neim¢n¢ 1 pracovni den p/bd p/ánovanYm teľm/nem v souladu s § G odS(. 7 zákona
Č. 201/2012 Sb.
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Autonzované měřenl BmiS/ bylo zrušeno z důvodu technické záväďY na p//vodn/m pohubl odR1Ynů
k dopa/ovac/ jedno Ce snjžQv$n/ úrovně emisí KD, k_erá nastala dne 30, 11. 2019 a kterou nebY/o možno
odstranit do termínu plánovaného měřeni emisl

Oznámenl Qčýstaven/ lV. linky' vYroby anthrachinonu z technickYch důvodů by'/o ozná/ne/]o dopisem
ze dne 5. 12, 2019 doručenÝm nq adesu Č/ŽP- Ol Brno v elektronické podobě (e-mai/em| dne 9, 12. 2019,
evidovanYm pod evidenčn/m č/sletrj ¢/ŽP/1.}4769/2019 a pod číslem /ednachn Č/ŽP/47/2019/14339.

Dop/ňujjc/ infom??ce k Qdstávce lV. linky' vYrc'bj' anthrachinonq bY/Y dopisem ze dne 16.
12. 2019 doručenYm na ¢/ŽP - Ql Brno v elektronické podobě (e-mai/em/ dne 16. 12. 2019.
8vjdovanÝ/n pod evidenčn/m ¢/s/em Č/ŽP/137108/2Q19 a Qoď č/s/em /ednac/m Č/ŽP/47Q019/14526.

Rok 2020

Autorizované měřenl emisí na ¥Yimenovaném stacionárním zdroji znečíšťován/ Qvzďušl ,, YYmba
anthrachlnonu"' - kata/Ytick¢ dopalQvac/ jednotka Ca tox v roce 2020 bYio provc'zovatRlem ozná/neno
dopisem ze dne 12. 5. ?020 dQručenÝjn na adresu Č/ŽP - 0/ Brno v e/ektmnické (e-mailem dne
12. 5. 2020, tj- Yé lhůtě nejméně S pracovních dnl p/bd p'Qveden/m měřenl v souladu s § G odst. 7 z$kona
Č, ?01/2012 Sb.

Au/orl"Zované měřenl ¢?mis/ nq vYtmgnQvaném S(aciclná/n/m zdroii zne¢i$tbván/ ovzdušl ,, výroba
anthrachinonu"- kata/vtická dopa/ovac/l"ednotka CA TOX v roce 2020 bv/o Rrclvedeno autorizovanou mět'/c/
skupino[j EKOME, spol. s r,o., se s/cllem Z//rj - Malenovice, Tečovská 257 PSČ 763 02, lČ 634 69 235 dne
29. 5. 2020 (Protokol č, 165/2Qj.

VYs/edky autortzovaného mě/bn/ e/nis/ /"sou uvedenp' v nás/edui/c/ tabulce

. Efn{sr Naměřen8 hodnotaZneč/štbl/c/ KQncentrm -{motnQS jnl tok Koncentrace Hmotn'?stn/ tok
/átka

/pq·""j (kqi/'"l (mq·m"j /kq,h"'l
pl 2q - 1q,§ q,097
l' O, ?QQ - 145 0,9$}
Cq 10q - · 4 " 0,0?4
'qC SQ 'Ô ',- S'l

,Autorizoyané mě/bn/ emj's/ na vYimenoVaném s(aC/'onárľ)/m zdrQii zneči$¢bván/ QV:duš/ ,, VÝ/Pba
anthrachinQnu'° - kata/vticka dopalQY@C/ lednQtka CA"OX v rpce 2020 E)nokÝ"alo R/něn/ /imitú
vYmezenÝch Odbonem žNotn/hQ prosthg// a zernGdě/s¢v/ Krajského ůřaQu Zlínského kraie FlozhQdnu(/m o
vYdán/ zm¢nY inteqrQvanétlo povQlen/ č. IQ pm ,,VYrobny qnthrachinonu a est6rů - od/oučenÝ
QRGAN/K Otrokovice' spole¢nosti DEZA poc" ¢.1. K(/Z_ 67754,'2017 (sQisov& značka 1¢USP
67754/2q17 ŽPZE-K8/ ze qne j1. 2017 S nabYt/m Rrávn/n7oc/'d/)e 9, R. 2017 a Rozhodnutlm o vYdán/
změnv inteqrovaného povo/en/ C. j1 pro za//ľen/ ,, vÝrQbny 0nth/ach/honu a esterů - odlou¢e/'Ý Rrovo4
Q/?GAN/K Otnokovice" $po/ečnQSt/ DEZA i;í.S. pQd č-j', 6Q29&2019 (sRjsová značka K(/SP 602gm019
ŽP7E-KJ) 7ě dne 5, j1. 2019 s nabVt/m právn/ moci dne 23, 11. 201!j

Ž¢dná z hodnot k(?ncenuac/ z/?e¢išťui/c|ch látek ziištěnÝch iednot/ivÝm měřen/ln ani žád/'á
tňče([minutoYÝch stmn/ch hQQnot koncentrac/ znečišťui/c/ch látek nepřekročilv hodnQ(U 120 % e/nisn/ho

jm/'tu. VÝS/edkV aL/tor/'zovaného /nC/bn/ emiS/ - průměrné ?QdnotV, hodnQN 'jiš/ěné iednot/iYÝn) měM/m
mtjminutové stibdl?/ hodnotY sp/Qi/Y ustanoven/ § G písm, {ĺ vYh/á$kV MŽP č. 415@12 Sb, změněné
vYh/¢šku MŽP č, 452/2017 Sb.

Protokol autor/ŽQvané/)Q měňm/ emisi na vY/menovaném stacionám/m zdroji znečišťwánl
Qvzdu$í .VYrpba anthrachinQRu" - kma/Ytickč dopa/Qvac/ Mnotka Ca tox provedeného v rQCe 2020 by'l
zas/án dQpisem %ě dne 8 7. 2020 domčenÝm na adresu ¢1ŽP - Ql Brno v elektronické podobě (6-mSi/em|
Qne 8, 7. 2020. tj. ve lhůtě ďQ 90 dnů Qď data pluveden/ tohQto môřenl dle G 17 odst. 3 písm. h} zákona č.
2Q-/2012 Sb.
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Autorizované měMl emisí na v¥/menovaném stacionárn/m zdrol'l' Anečiš(óván/ ovzduší ,, VYroba
anthrac/?/nQnu' - kata/j'tická dopalovacl jednotka kd v roce 2020 bylo E)/"ovozovatden7 oznátneno dopisem
ze dne 31. 3. 2020 doručenÝrn na adresu ČlŽP - Ol Brno v elektronické podobě (e-mai/em) dne 31. 3. 2020
tj. ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní před proveden/m měření v souladu s § 6 odst. 7 zákona č. 201/2012
Sb.

Zrušenl autolizovanéhQ m¢řen/ emisí na vYimenovaném stacionárním zdroji zneCištbván/ ovzduší
,,VYnoba anthrach/nonu" - katdy/ická doQa/ovac/ jednotka kd v roce 2020 bV q prQvozovatelem oznámeno
dopisem ze dne 13, ", 2020 doručenYm na adresu Č/ŽP - Ql Brno v elek(nQnické podobě (e-mai/em) dne
13. 4. ?Q2Q ti, ve lhůtě nei/néně 1 R/"acovn/ den před plánovanYm tenn/nem v souladu S § 6 odst. 7 zákona
Č. 201ň012 Sb.

Autorizované měřeni' emisí na vYilnenovaném stacionáľn/m zdroii znečištmn/ ovzduší ,,VYroba
anthrach/nonu" - kata/Vtjcká dopa/ovacl jednotka KD v roce 2020 bv/o pi'ovozovate/em oznámeno dopiSem
ze dne 22. 2Q?Q doručenYm na ä¢ ©su Č/ŽP- 0/ Brno v elektronické podobě (emailem) dne 22. 4. 2020.
tj. ve lhůtě nejméně 5 pracovn/ch dní před proveden/m měření v Sou/adu s § 6 odst. 7 zákona č. 201/2012
Sb.

Autônzovan¢ m¢jbn/ emisí na vYimenovaném stacionárn/m zdroji zne¢išťovánl ovzduší ,.VYroba
anthrach/nonu" - kata/ytická dopabvaC/ jednotka KD v roce 2020 bp'lo pmvedeno autorizovanou měř/c/
skupinQU EKOME, spol. s r.o., Se s/dlem Zlín - Malenovice Tečovská 257, PSČ 763 02, /C 634 G9 235 dne
30, 4, 2020 (,protako/ č, 115'20),

VÝskgcikV autonzovaného méřenl emis/ jSou uvedenY v násle:/(li/c/ tabulce

Emisrf limit Nmřená hodn'?{a
Zneč/štb//ci KQncen trace Hmotnostní tok Koncontrace Hn7o jnos tni tok

látka ["q·""'j l'kq-h"'l f"q·""'j /kq-h"'l
rzí, 2.0 - 16,5 0,043
no, 2qo : in 0.300 ""
Cq 1qô - 8 o 022"

TOČ 5Q : 19 Q 050

,4utorizované mě/'én/ emis/ na vnmenovanén7 stacioqam//n zdro/i zne¢/$ti?va/)/ ovzduší ,,VYroba
anthrachinonu" - Kata/vtjcká dopalovaC/ jednotka KD y jpce 2020 plnění emisnlch /1mitů
vYmeze'?ÝCh Odkonem životního prostm/ a zem¢dC/S ví Krajského Zlínského RozhQqnut/m o
Mánl změnV inteqn'?van¢hQ povdanl č. 10 pro , VÝ/obnV anthmchinonu a es(eN - odloučený provoz
ORGN/K Q(rokovicď společnosti DEZA, q.s, pod č-j- KUZL 67754/2017 (SRiSOVá značka KůSP 67754/2017
ŽP,ZE-K8| ze dne 23. 1j. ?Q17 s nabytím piávn/ moci dne 9. 1?. 2q17.

Zádná z hodnot kQnCentrac/ znečišt'ui/C/ch látek u$t'SnÝch /"edľ)Q(/j¥Ý/n měřenhn ani žádná
z tňcetiminutQvÝch sjř'edn/ch hodnot koncent/ac/ zneči$"u//C/ch látek nep/bkm¢ilv hodnotu j20 % e/nisn/ho
/i/ni(¢l, VÝs/edkv auto/izovan¢hQ mý/bn/ em/s/ - průměrné hodnoy, hQdnotv zµštěné ieanot/ivÝtn měřen/m,
třicetiminutovq hodňotY splnilY u'j anovien/ § 6 P/SM aj vYh/áškY N'ZE' č. 415'201? Sb. změněné
vYh/á$kQu mZP č. 452/2017 SK.

Erotokol z autoľizo¥an¢/)o mě/bn/ em$/ na vY/menovonem stacionárním znečištbvánl
Qvzďušl ,Výroba anthrachinonu" - kata/Ytl'ckg qopa/ovac/ iea/)otka kd E)npveclenghQ v roce ?020 bY/ zaslán
dopisem ze dne 18. 5. 2020 dom¢enYm na adresu Č/ŽP - 0/ Bmo v elektronické (e-mailem) dne
18, 5, 2020, t/. ve lhMé Qq 90 dnů od da(a provedeni tohoto měibnl dle § 17 odst. 3 pÍSm. h) zákona č.
2Q1RQ12 Sb.
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1.1.2. výroba 08terů - vyjmenovaný stacionárni zdroj, kód 11.3.
a) Na základě § 14 zákona d integrované prevenci a v souladu s § 12 odst, 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzdušl se stanovujÍ tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - výroba esterů
zakončené zařízením na čištění koncových plynů dopalovací jednotkou HK ENGINERING - KJ 2500
uvedené v tab. 1.1,2,

Tabulka 1,1,2. Závazné emisní limity pro zařízeni ke 8nižováni emisi dopalovací jednotku HK
ENGINERING - KJ 2500

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel jednotka závazný emisní
limit

zatizenl ke snižováni emisnf
dopalovacl jednotkou HK Organické látky vyjádřené
enginering - kj 2500 jako celkový organický mg.m" 50

výroba esterů , uhlík (TOC)

Manipulace a skladováni
surovin, meziproduktů a TZL mg.m4 20

výrobků, část - odplyny (odtahy)
ze zásobnlků cistemiště nových no' mg,m" 200
alkoholů, skladováni kapalných
odpadů a vratných alkoholů z CO mg m" 100

výroby".

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

Rok 2018

Auto/i?ované měřenl emis/ na vyjmenovaném stacioná/n//n zdroij znečištbváni ovzdušl ., Výroba
esterů" - katalY(iCká doM/Qvac/ iednotka hk ENG/NEER/NG - kj 25QQ v roce 2018 bylo ero\'ozovatelern
nu?amenQ dQpisem té dne 24. 9. 2q18 doru¢'enÝm na adresu ¢1ŽP - 0/ j3mo v e/ektronické podobě (e-
mal em dne ?4- 9. 2q18, tj'. Yě lhůtě ľ)e/méně 5 pracovn/Ch dní PM Qřoveden/m měřenl v souladu s S 6
Qdst. 7 ukQna ¢, ?01/201? Sb.

AutQncQvanÁ měřen/ emisl na vYimenovaném s(acionám/m zdro(i čneč/štč)v$n/ ovzdušl ,, VYroba
estertj" - katalYt/cká dQMlovac/ /ednotka hk ENG/NEER/NG - kj 2500 v /'Qce 2018 bp'lo Qŕovedeno
autQ'ii'QvanQ(ľ měř/c/ skupjnQu EKOME, spol. s r-o,, se S/¢/em Zlín - Malenovice, Te¢ovská 2S7. PSČ 763
Q2, lČ 69 2,}5 dne ?3. 10. 2QiŠ (PňOtQ/cQ/ č, 313/18|.

vÝs/edkY autQľizované/jo měřénl emisi iSou Uve(ienY v n&/eQul'/c/ tabulce,

Emisr íln/t Naměřmď hodno ta
Koncentrace HmotpQstn/ KS'nc0ntrace //motnostn/ tok

/"qllp"l M·hj /m""'1 /kquh"'l
Ta 2Q - 1Q,4 Q,Qú
NQň 200 0,003
Co 10q - ·4 " ' 00Q?
"qC S') - ",S 0,('03

AutQ/i%ované měření emis/ na vYl'menQvaném stacjonAm/m zdrQl"i Xnečišthván/ ovzQušl ,, VYroba
kata/ytická dopa/ovac/ jednotka HK ENG/NEFR/NG - XJ 2500 v roce 2018 p/Uk67a/a p/něn/

emisn/ch limitů vy'mezených Odborem ž/votnlhQ prQslřed/ a zemedě/stv/ Kraiskét"? úřadu Q/nskéhO krajb
RozhQdnut/m q vYdán/ změny inteqrovaného povoleni' č. 7 přQ zař/zen/ ,VYrp¢ma anthkchinonu,
z/nfkčovaae/ a esterů - odbučenY Z, R/OVQZ QRGAN/K OtrokQvice" sRo/ečnost/ peza, a,s, pod č /"0 KUZL
SŤ91«Q14 (SPfOVá zna¢ka KUSP 7544Q014 ZPZE-KB1 ze dne ?9. 9. 2014 s nabYt/m Qřávnl moci dne
iG, IQ. 20j4.
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Žádná z hodnot kQnceľ)trac/ znečištb//clch látek zj/štěných ied/)ot/jvÝm měřen/m ani žádná
z tňC'e(iminutovÝch stŕedn/ch hodnot koncentracl znečištů|'/c/ch látek nepřekročiiY hodno (l 120 % emisn/ho
limitu. VYskdky' autorizovaného /ňě/'en/ emisí - průměrné hodnoty, hodnoty' zj/štěné jednot/ivým měřením
třicetiminutové střední hodnoty splnily usta'?oven/ § 6 p$m. a vYh/áškV MŽP č. 415QQ12 Sb- změněné
|/Yh/áškou MZP Č. 452/2017 Sb.

Protokol z autQnzovaného m¢řen/ etnis/ na vYlmenovaném stacionárnhn zdroji znečišt'ov4nl
ovzduší ,,VYroba esterů" - kata/Ytická dopalovacl iednotka hk ENG/NEERING - kj 2500 provedeného
v roce 2Qj8 bV/ zaslán dopisem ze dne 11. j2, 2018 d(?/u¢enÝm na adresu Č/ŽP - 0/ Brno v e/e/¢ronické
podobě (e-mai/em dne 11. 12, 201G, ti. ve lhůtě do 9Q dnů od data provedeM tohoto měřeni dle 'S 17 odSt,
3 písm. h} záko/)a č. 201/2012 Šb.

Rok 2019

Autorizované meřen/ em/sl na vYi/nenovaném stacionánHtn zdroji znečišťováni' ovzdušl ,,Výrob@
estem" - kata/¶ická dopa/ovac/ iednotka hk ENG/NEER/NG - kj 2500 v roce 2019 bV/o pmvozovatelem
oznámeno dopisem ze dne 21. 8, 2019 do/"učonÝm na Č/ŽP - Ol Brno v elektronické podobě (e-
ma/lem) dne 21. 8. 2Q19, ti. ve /hůt¢ ne/'méně 5 praCovn/ch dnl před provedením měřeni v sQů/ädu S § 6
odst. 7 zákQna č. 201/2012 St'.

Autorizované měřen/ emisl na vYim8novaném stacionárn/m zdroji znečjštWán/ ovzC/L'š/ , VÝrQba
katalytická dopa/ovac/ jednotka hk ENG/NEERING - kj 2500 v roce 2019 bV/c' /j/ov(9de/?o

autoňzovanou měříc,' skupjnou EKOME, SN, s r. o., se sídlem Zlín - Malenovice Tečovská 257, PSC 763
02, lČ 634 69 235 dne 12 9. 2019 (PrQtoko/ č. 3Q2/19).

vÝs/edkv autonzovaného měňenl emjs/ jsou uvede/)v v nás/eduj/c/ tabulce.

.. . -m srl tlmi Naměřená hodnS)taZneč/štbllcl Koncen-race dmotnpS n tok Koncentrace Hmotmstnl tok
látka [mqm'j Mh"l /mq"n"'j /kq-h"'l
TZL 20 - 14,9 0,012
NO, 203 - < 4 · 0,003
CO - QQ - "4 "Q,QQ?
toC SQ - 4,' QQ04

,4utoňzované meřen/ emisl na vYimenovaném Stacionámlm šdroii znečištijván/ ovzduš/ , VYroba
esterů" - kata/v"ická doRa/ovaC/ ieqnotka hk ENGiNEER/NG - kj 2500 v fPCé 2019 ppkáza/o R/něnl
emisn/Ch limitů vYmezenÝCh Odt?orem ž/"/Q(n/ho pms(řed zemědělS_V/ Krajského úřadu Z//nS%ho kraje
Nizhodnut/m o vYďáňl zrněňY inteqrované/lQ Ĺ?QYQkln/ Č- Ť pro zaňzenl ,,Výrobna anthrachinQnu
změkčQYade/ a esterů - od/oučenY 7. P'O|lP% ORGANIK Otrokovice" SRo/ečnosti DEZA, q.s- pod ¢,1. KUZL
57916,2014 (SP("SQVá značka KUSP j'544,Q014 žpjF-KB ze dne 29. 9. 2Qj4 s nabYt/m př¢Wň/ moq gňé
16. 10. 2Qj4.

Zádná z hodnot konCentracl zne¢i$M/c/ch /átek u$těnÝch l'ednot/ivým měibn/m ani žádná
tn'cetimjnutovÝch středn/ch hodnQ¢ kQncen raci zne¢išťui/c/ch látek napřékroči/Y 1)QčinQt(/ 1?Q % emisn/hQ

/imitu. vÝslecíkv auton'zovaq¢ 'q mGNn/ emisl - Rnůměrné hodnQtY zjištěné iedngt/ivÝm mČ/en/m
řicet/minutové střednl hodňotY sp/ni/Y ustanoven/ § G písm. a) vYh/áš/(V MŽP ¢, 415/2012 Sb. změn(án6

vYh/áškou mZp č. 452Q017 Sb.

prQÍQKo/ z auton'zo|/M¢ho měřen/ emis/ na vYlmenovanéln Stacjonám/m za/"Qii zne¢l$tPvá/j/
Qvzďušl ,,VÝroba es(erů" - kata/vtickg dQRa/oVac/ iednotka hk ENG/NEER/NG - KJ 2500 provedeného
v roce 2Q19 bV/ zaslán doÉ)/sem ze dne 7- 11, ?019 ciQnµ¢enÝm na adresu č/Zp - 0/ Brno v e/e/¢ron/cké

e-mailem (ine 7, 11, 2019, tj. \/é ihůtě do 9q dnů od data provedenl tohoto měření dle § 17 odst 3
písm. h zákcna č. 201/2012 Sk.
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1.1.3. Plynové pece Starvein - vyjmenovaný stacionární zdroj, kód 3.1.

Emise jsou vedeny na dopalovaci jednotky CATOX a KD. Emisní limity se nestanovuji.

1.1.4. Plynové kotle pro ohřev reakčních kotlů výroby esterů - vyjmenovaný stacionární zdroj, kód
1.1.

a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona q ochraně
ovzduší se stanovuji tyto závazné emisnl limity pro vyjmenovaný stacionárnl zdroj - plynové kotle pro ohřev
reakčn Ich kotlů výroby esterů, uvedené v tab. 1.1,3.
Tabulka 1.1.3. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Plynové kotle pro
Q$terifikační reaktory

Emisní zdro Látka nebo ukazatel Jednotka závazný emlsní limit

Plynové kotle pro
esterifikační reaktory, NOx mg.m" 200"/100'" l)

spalujici zemní plyn, celkový
příkon 2 MW - 2 x 412 kW "

2 x 588 kW CO mg.m"' 100"/50"*

Emisní limitv vztaženv na normánl stavové Dodminkv a suchú DĹVň oři referenčním obsahu kvsliku 3%
" " "" "r " " """ " ' "J " "" " """ " " " " r" r" "J ' " r J " " " "" " " "(vztažné podmínky A).

" Emisní limit do 31. 12. 2019
'" Emisní limit od 01. 01. 2020
l) Pokud u emisnlho limitu NO, platného od 01.01.2020 (100 mg.m"') nelze této hodnoty dosáhnout z
technických důvodů použitím nlzkoemisnlch hořáků, pIati specifický emisní limit 200 mg,m".

Platné do 22.11,2019, změnou IP č. 11 n.p.m, 23,11,2019 zní podmlnka č. 1.1.4 následovně:

Emisní zcňo Látka nebo ukazatel Jednotka závazný emisní limit

Plynové kotle pro
esterifikační reaktory, NO, mg.m"' 200'/ 100"'

spalujici zemni plyn, celkový
příkon 2 MW- 2 x412 kW " 2

x 588 kW CO mg.m-3 100' l 50'

1.1.4. Plynové kotle pro ohřev reakčních kotlů výroby esterů - vyjmenovaný stacionární zdroj,
kód 1.1.
a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzdušl se stanovujl tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - plynové kotle pro ohřev
reakčních kotlů výroby esterů, uvedené v tab. 1.1,3.
Tabulka 1.1.3, Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - Plynové kotle pro
esterifikační reaktory

Emisní limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčnlm obsahu kysllku 3%
(vztažné podmlnky 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 dosáhnout použitfm
nlzkoemkních hořáků, platl specifický emisní limit 200 mg.m"'
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Autorjzované měřeni emisí na vYimenovaném stacic'n¢rn//n zdmjí znečištbván/ ovzduší ,,P/Yňové kotle pro
ohťev reakčních kQtlů vÝrobv esterů" nebY/o v roce 2018 Qrovádeno.

Autorizované n?ěřen/ emisl na vYimenovianém staclonqm/m zdncYi tnečišt"ován/ ovzduší ,,P/Yňové kotle pro
ohřev reqkčn/ch kotlů vYroby esterů' v roce 2019 bylo provozQYate/em oznámenQ aop/sem ze dne 11. 10.
2Q2Q doručenYm na adresu Č/ŽP - Ol Brno v elektronické podobě (e-mai/em! dne 11. 10. ?Q20, tj. ve ll)ůtě
nejméně 5 p'acQvn/ch dnl p/'bd provedením mě/bn/ v souladu s § 6 odst. 7 zákona Č. 201R012 Sb.

AytQrizované měřen/ emisl na vYimenovanOm stac/'onŕfn/m zdroji Me¢i$ťován/ ovzduš/,,P/Yňové kotle pro
ohřev feakč/)/ch kotlů výrclbv eS- v roce ?019 by'lo prQvedeno dne 5. 12. 2019, tj'. v sou/qdu
s UstanQven/m š 3 odst. 1 p$m. C) vYh/áškV MŽP č. 41512012 Sb. ztněněné vyh/áškou MŽP č, 452/2017
Sb. do 4 měsíců po uvedení změnV stacionárn/ho zdroje znečištbvánl ovzduší do provozu.

AutorjmYané měřeni elnisl na vYim6novaném stacionárním zdroji znečišťwánl ovzduší ,,P/YňOVé kotle pro
Qhřev reakčn/Ch KQ(/V vÝrobV esterů" v roce 2019 bV/o provedeno autorizovanou iněř/c/ skupinou EKOME.
spol. S Rq., s6 sídlem Zlín - Malenovice, Tečovská 257, PSČ 763 02, lČ 634 69 235 dne 5 12. 2019
(Pnobkol č, 404/19 .

vÝsledkY autorizovaného měibnl emisí jsou uvedeny' v násbduj/c/ tabulce.

ZnečiS{| c á{kä
Za,ňzen,/ Ox/ďY dusíku NOy Oxid uhdnatY CO

(mq.mj [mq,m"jl
Kote/k1 96 j2
Kotel K2 6Q " 2
Kotel K3 78 ' 3
Kotel K4 89 12

E/ľ)is/)//),r/it Fô S

Autonzova/jé měřenj emisí na vYimeľ?ovanérn stacion$m/m zdío/i n]eč/štóvánl ovzduší ,,Plynové kotle R/"q
ohkv leekčn/ch kotlů vÝrobY esterů" v roce 2019 pmkázalo R//)Cn/ emisn/C/? /imilů vymezenj7ch OdĹ?QrE?m
tivQtn/ho prostředl a zetn&N/stv/ Kraiskqho úřadu z//nského krajj' Rozhodnutím o vydánl změň'/
inteqmvane/)Q ®vo/en/ č. 11 piu zanXen/ .,VÝrDbnY anthrachinQnu a esterů - od/ou¢enÝ provof ORGAN/K
o 'pkoy/ce" společnosti DEZA, a.S, pod č./- KUZ- §0298/201? (spisová 'na¢ka KL/SP 602gs/2019 ŽPZE-
KJ1 ,re (iňc 5. 11. 201$1 s nabvt/m právnl mQci dne 23. 11. 2019-

žédnR z hodnot kQnc'entr0c/ zn0čištůi/c/ch zl'ištěnÝcn iednothvÝ/n měňen/m neljňekrQ¢i/V hodnotu 120
% emjsn/ho /i/nitu, VYs/edkp' auto/i'QYa/?é/)o mCň?n/ e'n/s/- pNmm hodňotY, hadnQ(Y z/ištěné /ednotliÝÝm

sp/ňúY ustanoven/ Š (í písm. aj VY Mášky MŽP ¢, 415/201? Šb. změněné vYh/áškou MZP č
-5?/?017 Sb.

Protokol z au(Q'/ŽQvaného měkni emis/ na vYi'nenQvaném StaCiQnárn/m zdroj) zne¢išt'ován/ ovzduší
,,p/YnQvá pro ohřev reakčn/Ch kotlů vÝrobY esterů" pro¥eckného v roce 2019 byl zaslán dop'sem ze
dne 21. 1. 2Q2Q dQručenÝm na adnesu Č¢P - 0/ BrnQ y e/ek(nonickg Qoďobé (e-mMeml dne 21, 1 20?0,

. ve /h' e áQ 90 dnů od data provecjen/ toho-o M/en/ dle G _ 7 QC/S . 3 p/sm. h z¢kQna č. 20-i2012 SK.

1.1.5. Manipulace a skladování surovin, meziproduktů a výrobků - vyjmenovaný stacionárni zdroj,
kód 6.25.
a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona q ochraně
ovzdušl se stanovuji závazné emisnl limity prQ vyjmenovaný stacionárni zdroj Manipulace a sk|adQváni
surovin, meziproduktů a výrobků, část - odplyny (odtahy) ze zásobníků cisterništé nových dkoholů.
skladování kapalných odpadů a vratných alkohdů z výroby a jsou zakončena zařízením ke snižování emisí
HK ENG1NERING - KJ 2500 (zařízeni je součásti provozu výroba esterů), uvedené v tab. 1.1.2
b) Emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - manipulace a skladovánl surovin, meziproduktů a
výrobků, část pro zařkenl cisterniště hotových výrobků, skladováni hotových výrobků, skladování
pomocných látek a cistemiště alkohdů a výrobků se nestanovují.
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1.1.6. Stáčeni ftalanhydridu z autocisteren -zdroj znečišt'ovánl ovzdušl neuvedený v příbze č. 2 k zákonu
o ochraně ovzduší,
a) Emisní limity pro zdroj znečišt'ovánl ovzduší neuvedený v příloze č, 2 k zákonu o ochraně ovzduší -
Stáčení ftalanhydridu z autocisteren se nestanovuji.

1.1.7. Jednotka centrálního odsávání na výrobně antrachinonu -zdroj znečišťování ovzduší neuvedený
v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.
a) Emisní limity pro zdroj znečišt'ovánl ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší -
.Centrální odsáváni na výrobně antrachinonu" se nestanovují.

1.2. Voda
1.2,1. Odpadni vody technologlcké
a) Krajský úřad stanovl v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona o integrované prevenci emisní limity
pro znečišt'ujici látky obsažené v předčištěných technologických vodách vypouštěných ze zařízeni do
kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě společnosti TOMA, a.s. tak, jak jsou uvedeny v tabulce č. 1,2,1.
Tabulka č. 1.2.1. Povolené emisní limity vypouštěných odpadnlch vod do veř0jné kanalizace ve
správě 8po|ečnosti TOMA, a.s.

Ukazatel znečištěni Průměr ,,p"(mg/l) Maximálni hodnota ,,m" (mg/l)
CHSKc, 1000 1500

BSKs 500 750
NL 500 750
RL 1500 2000

RAS 1000 1500
Nč.ik. 60 90
Peeň,. 5 7,5

Č1bČ40 3 4,5

Anthracen 1,8 3,0
AOX 0,2 0,3
pH 5 -9

m r"m t Ľ Lb LI. tj.x. l L Ĺ t . i: _ O _ JL L f h A ^
rczn. jsuu s[arluverly ria smmuvy 5 prQvozova[emm tcanawzace, spotecnwu
a.s. a v souladu s kanalizačnlm řádem,

,,p" průměrné hodnoty
,,m' maximálnl hodnoty (nepřekročitelné)

Ukazatel znečištění Průměrná hodnota Minimální hodnota Maximální hodnota
(mgíl) (mg/|) (mg/l)

CHSKc, 210,0 110 260
BSKs 118,5 33 160

NL 23,5 15 45
RL 375,0 280 500

RAS 225,0 170 360
N,,ik. 8,44 4,89 12
Pc,1k, 0,073 0,05 0,12

C10-Č4c1 " 0,2 " 0,2 " 0,2
Anthracen 0,075 0,0126 0,163

AOX 0,036 ·0,007 0,0837
pH 7,2 6,9 7.6

E'odm/nka p/n6na - M kont/Q/e Py/y předjoženY pFotokQ/Y o c"Mhech rozbomch vzor@ vYpou$t0né
odmcin/ yqc/y, odbO'V a /Q'borV pK)ved/a laKoFatoř Tome , q.s- (ceriµ'kac'? FSLAB, Zkušebn/ kbořätQ/'
C, 404'f, P/atnOgSt osvěd¢en/ C/Q ?Q- 9.202q , vÝs/eqkY ana/ÝK isou uwdenY y nás/edui/c/ch tahu/kách
VŮ.ďRdkv m7hnrů v řľ)CA MIA
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rťb7h^n'r u mnn 7ň1Q
V r cn r 0 r F

Ukazatel znečištění Průměrná hodnota Minimálni hodnota Maximální hodnota
(mg/l) (mg/l) (mg/l)

CHSKc, 157,5 130 230
BSKs 68,0 44 110

NL 26,5 14 43
RL 300,0 190 480

RAS 195,0 80 360
Ncwk, 5,838 5,24 6,5
p,,,,, 0,518 0,12 1,46

Č10-Č4Q " 0,2 " 0,2 " 0,2
Anthracen 0,051 0,00699 0,109

AOX 0,02 0,0108 0,046
pH 7,35 7,0 7,7

V období od 1.1.2020 do 13.3.2020 byly proveden jeden odběr a rozbor vypouštěné odpadnl vody, jeho
vYs/ěclek p uveaen v nasteauµct (aDulce

Ukazatel znečištěni Naměřená hodnota
(mg/ľ)

CHSKc, 42
BSKs 12

NL 6,4
RL 240

RAS 140
Ňceb,. 7,59
Pc81k. "0,05

C10-Č40 ·0,20
Anthracen 0,019

AOX ·0,007
pH 8,6

Platné do 13.3,2020, změnou IP č. 12 n,p,m. 14.3,2020 zní podmlnka č. 1.2.1, následovné'

1.2.1. Odpadní vody
a) Krajský úřad stanoví v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona o integrované prevenci emisni limity
pro znečišt'ujlcl látky obsažené v předčištěných odpadních vodách vypouštěných ze zařizeni do kanalizace
pro veřejnou potřebu ve správě společnosti TOMA, a.s, tak, jak jsou uvedeny v tabulce č. 1,2,1,
Tabulka č. 1.2.1. Povolené emisní limity vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace ve
správě společnosti TOMA, a.s.

Ukazatel znečištěnl Průměr ,,p"(mgA) Maximálni hodnota ,,m" (mg/l)
CHSKc, 1000 1500

BSKs 500 750
NL 500 750
RL 1500 2000

RAS 1000 1500
Nccfk, 60 90
p,,,,. 5 7,5

C1oč40 2 3
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Anthracen 1,8 3,0
AOX 0,2 0,3

pH 5 -9

Pozn. Emisní limity jsou stanoveny v souladu se smlouvou mezi spdečností DEZA, a.s. a provozovatelem
kanalizace společnostl TOMA, a.s. a v souladu 8 kanalizačnlm řádem,
.p' přípustné koncentrace ukazatelů vypouštěných odpadních vod
,m" maximální koncentrace ukazatelů vypouštěných odpadních vod (nepřekročitelné)

PQdm/nka p/něna - v obdQb/ od 13.3.2020 do 13. 7.2020 byl proveden jeden odhěr a rozbor v\'pouštěné
odpadni' vody, odb¢r a rozkQrproved/a /aboratoř TOMA, as. (certWkace ASL,4B, zku$ebn/ laboratořč. 4044
platnQSt osvěd¢en/ do 3q.9. 2020), jeho výsledek je uveden v následuj1c/ tabulce

Ukazatel znečištěni Naměřená hodnota
(mg/l)

CHSKc, 149
BSKs 42

NL 32
RL 260

RAS 180
Ňcelk, 5,58
P,cik, 0,08

Cio-Cm "0,20
Anthracen 0,0156

AOX 0,0092
pH 7,1

1.3. Hluk
a) Hygienický limit hluku pro chráněné venkovnl prostory staveb vymezených v § 30 odst. 3 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dál jen ,,akusticky chráněné objekty") je stanoven v souladu s § 11 odst. 4 a přllohou č. 3, částí A
nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepNznivými účinky hluku a vibraci, nejvýše
přípustnou ekvivalentnl hladinou akustického tlaku A LAeq,8h = 50 dB pro denní dobu a LAeq,1h = 40 dB
pro noční dobu: bude-li se jednat o hluk s tónovými složkami, pak nejvýše přípustnou ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,8h = 45 dB pro dennl dobu a LAeq,1h = 35 dB pro nočnl dobu,

Ke kontrQ/e podm/nkV IP (Ýkal'/c/ se hluku /?en/ č/Zp kompetentn/m omg=.

1.4. Vibrace
a) Zařízení není zdrojem vibraci. stanovení emisn(ho limitu pro vibrace není tedy relevantnl.

1.5. Neionizujkí záření
a) Zařízení není zdrojem neionizujíciho záření, stanovení emisního limitu pro neionizujfcf záření není tedy
relevantní
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2, Opatřeni k vyloučení rizik možného znečišt'ováni životního prostředí a ohrožováni zdraví
člověka pocházejkich ze zařízení po ukončení Jeho činnosti a podmínky zajišt'ujicí při úplném
ukončení provozu zařízení navráceni místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § ISa
zákona o integrované pNvenci
a) Šest měsíců před ukončenlm provozu zařlzenl bude předložen krajskému úřadu jako přlslušnému
povolovacímu úřadu ,,Plán postupu ukončení provozu" projednaný a schválený všemi pHslušnými správními
úřady,
Podmínky pro ukončení provozu zařízeni:
b) zajistit oddělené demontováni využitelných částl zařizenl tak, aby je bylo možné předat k využiti.
C) části, majlcí charakter nebezpečného odpadu, shromažďovat odděleně a zajistit předání oprávněné
osobě,
d) nespotřebované provozní hmoty a pomocné chemické látky řízeně spotřebovat, nebo předat k využiti,
případně k odstranění,
e) uvést území do stavu, který umožní jeho využitl k jinému Účelu (asanace a případná dekontaminace
zařízeni a geologického prostředl a zajištění odstranění surovin a odpadů),
f) výše uvedené podmínky budou krajským úřadem uloženy provozovateli ke splněni po oznámení o
ukončeni provozu a po projednáni a schväenl ,,Plánu postupu ukcmčení provozu" a to v dostatečném
časovém předstihu před ukončenlm provozu.
g) Při ukončeni provozu musí provozovatel zařízeni postupovat v $Qu|adu s ustanovenlm § ISa zákona q
integrované prevenci.

Dle sdělení provozovatele se o ukončenl provozu v sou¢asné době neuvažu».

3, Podmínky zajišt'ujlcí ochranu zdraví člověka a životníhD prostředí při nakládání s odpady a
opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

a) Veškeré nakládáni s odpady provádět v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového
hospodářství.
KontrolQu Q/ň 13, 7. 202Q bV/Q inspekcl z//š(ěno nás/eduj/c/ Shnomažďován/ odpadů v kontmlovaných
p/ovozech

-> Provoz vYroba antmch/nonu

Y této části bYb /nsÉ?ekc/ Ziištěno shrQmaždbvŕ'?/ QC/Radu kat. [S, Q7 01 99" odpadn/ antraChinon
(spQle¢nq M/gmažďované kat. č.: "S Q1 10', 17 Q6 m 07 01 99* a 15 0? 02"j, a to
y uzav/bném kovovtgm kQntCine'u o Qhiemu cCa S m',

\/ně obiektu ¢, 112 (sociá/n/ z#em/ za/něSt/janců| bY/Q shromaždôy'ánl odRadů kat,
Č, ?Q 03 01 a kat. č. 20 oj ;N, a to ve Qvqu uzavňenÝCh p/asbvYch kQnteinerech (katdÝ o ot?ie'nu
j100 l , pľi¢emt y jednom kontejneru bYl shnč)mažďován směSnÝ komunální odpad a ve druhém
pet láhve.

-* Erovoz vYroba ester9

Vně objektu č. 114 Hy/q zjištěno shlpmažďovml QdRadu kat. Č. ?Q 01 39, a to v uzavřeném
p/astQv¢m kontejnem (o c'¢'jemu 1100 1|, ye kteném bY/Y ShtQmažďovánY pEr /4hve,

Uvnitř objektu č, 114 bylo zi/štěnQ shromaždmn/ odpadů;

ý" kat. č. 15 02 02*- /i/tračnl kolQ¢, Shmmažčli?vaRÝ v kovov¢m korlteineru um/stěnén? p/'/mo
pod kalolisem,'

" kat, č. 07 01 08" - znečištěnY olej 2 rotačních vYvQv, shromažďovanY v ĹBC KQnte/neru
(ob/em 100Q/ , kterY byl zap/nen cca ze SVé 'Q objemu.
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V b//zkosti objektu č. 114 bj'/o z(ištěno centrá/n/ shmmažd'ovacl m/sto odpadů kateqon'e ostatn/
(s7romažct'ovac/ mSto bV/o oploceno a uzamčeno):

j kat. č. 15 01 01 - kartonové obaly bY/Y shmmaždovánY ve Qvou zcela zap/nCnÝch
plastových uzavřénYch kQnteine/eCh (každÝ o obiemu 1100 l):

j kat. č. 15 O" 02 - p/astovY Qdpad bW Shromažďován v uzavřéném konte/neru o Qb/emu
1100 l, kč)ntg/ner byl zaplněn cca :4 svéhQ objemu přgdm¢tnÝm Qc/padem;

j kat, č. 20 Q3 01 - odpad 0y/ shnomi?žd'ován v uzavreném konteineľu o objemu 1100 l,
kontejner bW zaplněn na dně RředmětnÝm odpaciem:

j kat. č, j7 04 0: - h/in/kovY odpqd - p/eCh bVlV ShromaŽd'QvánV volně na ploše;
j kat. č. 1Ť 04 05 - odpadn/ železo Ky/o shromažďováno volně na ploše.

V /ň/stě stačan/ autocisteren byla Ä/štěna prázdné p/astova nádoba určená ke shromaždbvánl odpadu kat.
Č. RQ 03 01.

voblbktu č. 10s F (dřevěnY sklad} bV/o zi/štěno S/'rQmaž«ován/oapadu kat, č. 15 Q1 02 (ka¢eqoňe O/N/,
ve Qvou obQ/ech tYpU ,,big - bag" bY/Y shron?atdbvánY prázdn¢ plastové obaly' Qď kyse//np' ad(pové.

v objektu č. 117 (/aboratQn bj'/o ůštěno S/7romaždbván/ Qapadů:

kat, č. 20 Q1 02 - v uzavň9ném odpadkovém /¢oši bV/k' ShmmažďovánY Sk/eněn¢ StřePV nq dnéj
j kat. č. 07 01 99*- odpad z analY:; bY/ shrQmažd'Ql'gn ve řech kovQvÝch náQobách /-caždá c) objemu

cca 5 n, nôdobv bY/Y zap/ňěňY cca z µ svého obl'amu:
j kat., č. 20 j: 01- shpmaždbvacl přQs-lbde Ky/ prázdnÝ.

Shromažďovac/ pľostředkY ur¢ené ke shl'oma,?qhván/ nebezpe¢nÝch odpadů bYIY označenY kgdem
a názvem nebezpečné v/astnosti, nápisem ,,nebe.lpečnÝ QCipad" vÝstrH,tnÝm qrqfckYm SYmbo/en?
nebezpečné vlastnost/. ShromažďovaC/ místo nebezpe¢ného odpadu .3y q vYbaveno identifikačním listem
nebezRečného odpadu.

lnSPQkCe /)/Uved/a za pky 2018 a 2q19 oAkn/ infQrmac/ tÝkQi/c/ch se odes/án/ ,H/ášen/ o pmukci
a nak/¢ci$n/ s odRady" (cj$/e také ,,hlašenr prQ¥Q[Qvnu xQntm/Qvané osoHy na adrese: TL "omáše Sa(i
" m, 765 Q2 Otrokwice (/¢P.' 10024?61' 3 "q /Kíh/ednu-//n čine 9. i', 2020 do ,,lnteqrovanéhQ SYstém(l
p/něn/ ohlašovacích RovinnoSt/' ('nww, isQop cz , /'?sR{gkc/ Ry q ;zjištěno, kont/o/ovaná osobq RQC/a/a
/'gd/7á hlá$en/ za p/bdmC(né rokY v zákonn¢m _em//7u l2/' $en/ za 1ont/o/Qvanou 1?1ovozoYnu M'iata
au Qfiíována' za rok 2018 - řádné ?- 2Q19 {j mk ?019 - /Qdné 14 ?, 202Q/,

KQn(ro/ou bylo z//$těno, te kontrQ/ovang Qsoba y kQ/'tnQ/Qvqném obqQb/. průběžnou evidenci á/é
zlákQna o oQpadech. By'la Rředložena evidence za kon(rdovan¢ obdot?/ v tištene podob(g,

b) Uděluje se souhlas, die § 16 odst, 2 zákona o odpadech, k upuštěni od tříděni nebo odděleného
shromažďování nebezpečných odpadů (NO), které vznikají pfi podnikatelské činnosti společnosti DEZA a.s,
v zařízeni .Výrobny anthrachinonu a esterů — odloučený provoz ORGANIK Otrokovice" a jsou odstraňovány
na zařlzenf společnosti DEZA as. ,,Spalovna průmyslových odpadů" (viz Tabulka č, 3.1-).

Tabulka č. 3.1. - Seznam nebezpečných odpadů, které jsou odstraňovány na zařízeni ,,Spalovna
průmyslových odpadů 10 kt", DEZA, as. a u nichž se na základě souhlasu daného tímto rozhodnutím
upouští od jejich třÍdění a je dán souhlas k jejich Bpo|ečnému shromažďováni.

Katalogové Název druhu odpadu
číslo
07 01 99" Odpady jinak bllZe neurčené - zbytky z analýz, smetky z vagónů. odpadni AQ (jedná se

výhradně q odpadni anthrachinon, vznikaiic| jako technoloqicky nutný odpad při výrobě
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anthrachinonu, smetky sypkých surovin a výrobků vznikajících při čištění vagónů nebo
skladovacích ploch, zbytky z analYz sYpkých surovin a vYrobků, provozní úkapy)

15 0110" Obaly obsahujlcl zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02* Absorpční činidla (včetně olejových Hltrů jinak blfZe neurčených), čistící tkaniny a ochranné

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (Znečištěný absorpční materiál - Vapex a filtračn[
plachetky - z výroby ftalátových změkčovadel a esterů, znečištěné či$tíci hadry a
ochranné pomůcky)

17 06 03" jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (Znečištěná čedičová
vata - tepelná izolace z techr1o|aAický¢h aparátů)

Kontrolovaná osoba naklBdá s nebezOečnÝmi odpäďY dle Rředmětného souhlqsu, shmmmován/ odpadů
je uvedeno v části .?, al

c) Souhlas k upuštění od třlděnl nebo oddělené shromažďování, dle § 16 odst. 2) zákona o odpadech pro
výše uvedené nebezpečné odpady (Tabulka č. 3.1.), je udělen za těchto podrnlnek:

I) jednotlivé pevné nebezpečné odpady, které jsou určené k odstraněni na spalovně DEZA a.s.
Valašské Meziřlčl, a u kterých bude upuštěno od třlděnl budou společně shromažďovány podle
určených druhů do příslušných shromažďovacích nádob např. velkoobjemových kontejnerů,
umistněných na zabezpečené, zpevněné ploše na příslušném provoze,

VYše uveč1ené odpady bY/Y společně shr'omažd'ovänV pod kat. č. Q? Q1 99 ", dle přem(ll"/c/ho hmotnostn/ho
pod//u Mbezpečného odpaau v uzavňeném velkoobj'emo%m vanovém kontejnem, um/stěném
nq vodohospomkY be"Qnové p/o$e se záchytnou j/mkou M?d ob/ektem vYroby
antrach/nonu,

2) Nádoby popř. kontejnery musí splňovat základni technické požadavky pro shromažd'ovánl odpadů,
dané § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb, Pokud jsou umistněny ve venkovním nezastřešeném prostoru,
musí být pléd povětrnostními vlivy a vnikáním srážkové vody, zabezpečeny vlky. Všechny kontejnery
musí být opatřeny štítkem a identifikačním listem nebezpečného odpadu. Srážková, popřípadě
oplachová voda je svedena ze zpevněných zabezpečených pbch do chemické kanalizace a
odváděna k vyčištěni na ČOV Otrokovice, spdečnosti TOMA, a,s,

ShromSžďovacl nádQKY RI'Q vYše uveden¢ /'ebezpečné bYlV "at?ezpe(59nv proti povětmQstn/m
vlivům a vnikán/m sŇ?kové voďY (KQvQvé těsne kQnteinerY uzavňené v/kemj. Nekeu)ečné QdpadY bYĹY
o'na¢env dle E)ožadav ust, 'S 13 zákona o odpadech m/sta shron?aŽc/óván/ cFdpadlľ byla
identifikačn/mi lisN /?cNzP6čnÝCR Qdpactů, Dle sdě/en/ jsou sMžkov¢ vody ze zpevnqnÝch zabešpečenÝch
p/och, kde jsou shlpmaždQYánY odpady' svedMY do chemick¢ ďana/izace odváděné na ČOV Otrokovice

3) Pevné a kapalné odpady budou shromažďovány odděleně.

Podm/nka le R/nena, viz bod 3. a).

4) Provoz Organik musí mít vyčleněny své shromažďovací nádoby např, velkoobjemové kontejnery, na
mvné a kapalné odpady, kterých je sám původcem a to v souladu s čIenénlm výrobnlch provozů, a
při dodržováni opatřeni, daných vnitropodnikovou směrnici pro nakládání s odpady a platným
provozním řádem spalovny průmyslových odpadů, spo|ečnclst| DEZA, a.s.

podm/nka plněna viz 1?QQ a, al. Bv/a /?řed/Q?ma .Orqaniza¢q/ Směrnice" ¢1s/q.' OS E 1j p/o nak/$Qán/
s odpady' v DEjM a.sj která platl ipQ p/ovozovnu Qman k o 1'Qkovice Ids um vYdán/: tě dne 1. G, ?0181-

5) Nebezpečné odpady, které nebudou určeny ke společnému shromažďovánl a následnému odstraněni
na spalovně průmyslových odpadů v DEZA as., budou prokazatelně soustředěny zvlášť' ve vhodných
nádobách a prostorách, zamezujících jejich smlchánl či záměnu s jinými druhy odpadů. Následně
budou likvidovány oprávněnou osobou majícl oprávněni nakládat s nebezpečnými odpady, Jedná se
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především o odpady, které nejsou vhodné ke spalovánl. nebo které nejsou povoleny spalovat na
spalovně DEZA a.s. ve Valašském MeziřlčI.

Nehezpeč/lé odpadY, které nebY/Y u/7čeľ]Y ke společnému shromažďpvánl, My dle sC1C/en/ shmmaždbvánY
dle ie¢notlivÝcl) druhů a kateqoňl v iednot//vÝch nádQbách e?bezpe¢enÝch R/Qti povětrnostn/m vhWm.
V době kontroly /'ebY/Y tY"Q nebezpečné odpäďY shmmažďovánY. z jď/ášen/ I) produkci a nakládání
s odpadj"' za rok 2018 a 2019 by'lo zjištěno, že ngbezpečné oapadvket. č..' 15 q1 02 o/n, 1s q1 iq", 16 08
07*a 17 06 03' Dy/y přeaaváljv sE)o/ečnosti SUEZ VYůžitl zdrojů as., lČ." 256 3š S55.

6) Netříděné odpady, shromažďované společně a určené k odstraněnl na spalovně průmyslových
odpadů společnosti DEZA. a.s. (viz tabulka č. 3,1. budou vykazovány pod katalogovým člslem
převažujídho odpadu.

poam/nka ie plněna, v/z bod 3 a).

d) S odpady, které jsou nebo obsahují zvlášť' nebezpečné látky nebo nebezpečné látky, jejichž seznam je
uveden v přiloze č. 1 k vodnimu zákonu nakládat jako se závadnými látkami ve smyslu § 39 citovaného
zákona.

Fbdm/nke je /)/nqna. OdpaQp' jso¢/ shnommovánv ve shmmažd'ovac/ch pK)střbdC/Ch, kteng /SOf' µm/stenY
nčí VQdohoSpč)dářsxy zabezpečenÝ¢h plocn$ch, opa lbnYch havan/n/mi i/mkam'

e) Třídit komunální odpad na jeho využitelné složky, zejména paplr, sklo a plast.

Podrn/nka je p/něn8, viz boQ

f) Na výrobky uvedené v § 38 zákona o odpadech se vztahuje povinnost zpětného odběru, zpětný odběr je
třeba preferovat před nakládáním s danými výrobky jako s odpady.

V Gdministrat/'vn/ huciQvě č, 113 Ky/ zl'išhm sběmY box SpQ/ečnQSti REMA SYstóm, as , ve kterém bY/Y
shrQmažďc)yánY e/ektrost)otbb/če a /)8terie. kQntrQ osobq Shroma,Žďoval? v kartonové
krab/c Cca 12 Táň'vek kte'é PM$nl/' také v ežin7u zpě rjého

4. Podmínky zajišt'ujÍcÍ ochranu zdraví člověka, a ochranu životního prostředl, zejména ochranu
ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod

4.1. Ovzduší
4.1.1. Výroba antrachinonu - vyjmenovaný stacionárnl zdroj
a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaných
stacionárnlch zdrojů - výroba antrachinonu:
· výrobni linky 1 - 3 zakončené zařízením na čištění koncových plynů z výroby antrachinonu -dopalovacl

jednotka CATOX
· výrobní linka 4 zakončená zařlzenim na čištěni koncových plynů z výroby antrachinonu - katalytická

dopalovaci jednotka KD
za podmlnek:
· při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje výrobna antrachinonu výrobnl linky 1 - 3 budou

odplyny odvedeny na zařlzenl na čištění koncových plynů z výroby antrachinonu - dopalovacl jednotka
CATOX, které musí být v provozu

p/něnQ. pň PlPVO7(1 vY/meqQvaného Stacionám/ch pdroje ?nečj'št0ván/ !/Ý/oba an(hrachinonu"
vYrobnl línkY 1 - a jsou odp/VnV QCivedenY na z/7Ken/ na ¢ištěn KQncoYÝCh p/Ynů vÝnohV anth/0Chinonu -
dopa/oYac/ Mno(ka CA"O)(, VYlinenQvanÝ staciongm/ zdrQi zneč1$_Hván/ QYfduš le pnovQzován pouze
v sQu¢innQs(/ s /(Ankčn/m Qd/učovac/m zaľ/zen/m,

· při provozu vyjmenovaného staclonárního zdroje výrobna antrachinonu výrobní linka 4 budou odplyny
odvedeny na zařízení na čištěni koncových plynů z výroby antrachinonu - katalytická dopalovacl
jednotka KD, která musí být v provozu
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Plněno. Při provozu vp'jmenovaného s¢ac/onárn/hQ zdm/e zneči$rQván/ ovzdušl ,VYroba anthrachinonu"
vÝlobn/ fnka 4 jsou odp/VnY odvedenV na na ¢i$t¢ň/ koncovÝch P/YN) z výroby anthrachinonu -
kmqNcká dopa/ovac/ jednotka KD. vY/menovanÝ s"acionáml zďřQj ?nečišťován/ ovzdu$/ je provozován
pouzo v součinnosti s funkčním od/učovac/m zanzen/m.

· zařízeni ke snižováni emisí dopalovad jednotka CATOX bude plnit emisní limity stanovené v tabulce
1.1.1,

E'lněno. Autonzova/?$ mě/bnl emisí nq vY/menov0ném stacionám/m zdroji znečišťovánl OvzČ1UŠĹ ,VYpba
anthmchinonu" - kata/pdická (iopalovacl iednotka CA"OX v mce 2018, 2Q19, 2020 p/pkázala plněn/
emiSnlCl? limitů vymezenYch Odbonem živQtn ho pius ře« a zemědě/s(v/ Krajského úřadu Zlínského kraje
/?ozhodnut/m o vYďáňl změň'/ in-eqrovaného povo/en/ č. 10 pro ,,VYmbny anthraChinonu a esterů -
od/ou¢enÝ Rrovoz ORGANIK Otrokovice" spo/ečnost/ DEzb , a.s. pod č. '. K1,/ZL 67754/2017 (spisový značka
K,ISP 67754/2017 ŽPZE-KB) ze dne 2.?- 11. 2017 S nabyúm právní moci dne 9. 12- ?Q17 a Rozhodnl/t/m
o vYdán/ Z/ňěňY inleqrovaného povo/an/ č. 11 QňQ zaňzen " ,,\/ÝrobnY anthrachinonu a esterý - odloučenY
provoz ORGANIK Otrokovjce" spo/ečnos i DEZA, as, pod č, . 602m019 (spisová značka KUSP
(Sq?q&2019 Zpze-kji ze dne 5. 11. 2q19 s nabvt/m právní moci Qne 23. 11. 2019, uvedenÝCh v ta$lllce
1.1.1.

· zařlzeni ke snižovánl emisí katalytická dopa|c|vací jednotka KD bude plnit emisnl limity stanovené v
tabulce 1.1.1.

Plněno. Autorizovaná mě/bn/ em/sl na Yyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťováni' ovzduší ,,výroba
anthrachinonu" - katalytická dopa/ovac/ jednotka kd v roce 2018, 2020 prokázala p/něn/ em/sn/ch limitů
vymezoných Odborem životn/ho prustňedl a zemědě/stv/ Krajského úkídu Z//nského kraje Rozhodnutím o
vydánl změny integrovaného povolení č. 10 pro .Výrobny anthrachinonu a esterů - odloučený provoz
ORGANIK Otrokovice" společnosti DEZA, a.s pod č.j KUZL 67754/2017 (spisová značka KUSP
677542017 Zpze-kb) ze dne 23. 11. 2017 s nabyt/m právnl moci dne 9. 12, 2017, uvedeňých v tabu/c6
1.11.

· zařízeni provozovat v souladu s provozním řádem

P/ňěňQ- VY/menovanÝ stacjQnäm/ zdroj n)e¢ištbván/ Qvzďušl ,, vÝrot?a anthmch/nonu" je provozován
v souladu se SQubonem technickoorqanizačn/Cň Ql?mnl a technjckoprovoznfch pammetrů (provozním
řädemj. P[Qvozn/ řád vYimenovaného stacionám/ho zdroje %/?ečištbván/ oY;auš/ VYroba anthraChinonu"
Ky ,mracován v soulaClu S Qľ/iohou č. 12 k vj'hlášce MŽP č, 4 15/2012 sk. a byl schválen Odborem živo(n/ho
p/Ustň?d/ a :emědě/stv/ Kľaísk¢hQ úřadu z//nského kraje Rothodnut/m o vydánl změí'Y j'nteqrovaného
pQmn/ č. 10 pro ,,VÝrQMY anlh/achinonu a esterů - QC//oučenÝ provQ? ORGANIK 0trokovice^ společnosti
DEZA, as. Rod č i. KUZL 67754@017 (spisová značka KUSP 67754/2017 ŽPZE-KB) ze dne 23. 11, 2017
s nqkYt/m právni moci dne 9 12. 2017 a Rozhodnut//n q vp'dánl z/nenv intaqmvaného povolenl č. 11
zaňzenl ,, VÝ/obnv anthrachinonu a es(erů - od/Ql/čenÝ provoz ORGANIK Otro/covice" spole¢/7os(/ nEzA.
a.s- PQC/ ¢.1. KUZL 60298/2019 (spisová zna¢ka KUSP 6Q?98/2019 ZPZE- 4J| za dne 5. 11. 2019 S nabYt/m
pnávnl moCi dne 23. 11. 2019.

· Povolenf provozu dopalovaci jednotky CATOX je do 31.12,2020

Pfovqz vYlmenovaného stac/'Qn0m/ho znečištbvpn/ ovzduší ,,YÝ'PŔá anthfachinQQu" -
kata/Vt!'Cká dopa/ovac/ jedno ká CA"OX je pqvq en do :iľ1, _ ?, 2020.

4.1.2. výroba esterů - vyjmenovaný stacionárni zdroj
a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárního zdroje - výroba esterů zakončeného zařlzenim na čištění koncových plynů dopalovacl
jednotkou HK ENGINERING - KJ 2500, za podmlnek:
· při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje výroba esterů a ftalátových změkčovadel budou

odplyny odvedeny na zařízení na čištěni koncových plynů dopalovací jednotkou HK ENGINERING -
KJ 2500, které musí být v provozu
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Plněno. Pň' provozu vYimenov0ného stac/'onárn/hc| zdro/e zneč/štbván/ ovzduší ,, VYrobq esterů" jsou
ndp YňY odvedenY nq zař/zen/na čiš qn/koncQvÝch r p'nů z vYroby eSterů - katalY/ická Qopa/ovSC/ iednotka
HK ENG/NEER NG - KJ 2500. VYl'menQvanÝ s acionár/?/ zdroj zneč/štWán/ ovzdušl /e provozován pouze
y Souč/nnosti s funk¢n/m Qq/učov0c/m zař/zen/m,

· zařľzenl ke snižováni emisí dopalovacl jednotka H K ENGINERING - KJ 2500 bude plnit emisnl limity
stanovené v tabulce 1.1.2.

Fynen(?- Auto/iľovaná meřen/ em/s/ na vYim6n9vaném Stacionám/m zdroii zneči$tbván/ Qvzďušl ,, VYtoba
eS erů"- katalvtjcká dopa/Qvac/l"ednotka hk ENGINEERING - kj 2500 v roCe 2018, 2019 prokázala p/něn/
emisn/ch limitů vYmezenÝCh odbQrem životn/ho prostředl a zeměde/stv/ Kmského Z/jhSk¢ho kraje
RozhQdnut/m q vYďáň " změny' integrovaného pQvcďén/ pro zař/;zen/ ,VYrpbna anthmchinonu, změk¢ovade1

estwů - od/oučenÝ 7, Provoz QRGAN/K Otrokovice" sQo/ečnos j DEZA, a.s. pod č.j. KUZ_ 5791&?014
($piSová značka KUSP 7544'2014 ZPZE-KB fť3 dne 29. 9, 2014 s naRYt/m mvn/ moCi dne 16, 10. 201'f,
uvedených v tabu/ce LI-?.

· zařízení ptovozovat v souladu s provozním řádem

P/ňěňQ, VY/menQvanÝ stec/onarn/ zdroj' znečjštč)vgn/ ovzql/š/ ,,VYrpba estenů" le pmvozován v soulady se
SQubo/'em techniCkoomal?l'začn/M oQat/bn/ technickoprQK)zn/Ch parametrů (pnovozn/m řádem . Provozní
řag vYimenovaneho stacionam/ho 4ne¢i$tbván/ ovzdu$ ,, VYmba esterů" byl zRracován v souladu
s E) 1 Qhou č, j2 k vYhlášCe mZE' č. 415/2012 SB, bV/sChv¢/en či/e 'S 11odst. 2 p/sm. d) zákona č 201/2012
Sb. Odborem živptn/ho Rrostň9d/ a zemm stv( -K) úřadu Z//nského kraje Rozhodnu(/m o vyQánl
zmCnv inteqrovaného É)ovQ/en/ č. g Rro ,,VÝn?bnY an hrachinQnu a esterů - od/oučenY provoz ORGANIK
Otrpkpvice" sRQlečno.s(i DEZA, as. poc ¢.1- KUZL 3019/?017 (spjsová značka K(,/SP 3019/2017 ŽPZE-KB}
p dne jo. 3, 2017 s nabyt/m pr$vn/ moCi Qne 2S, 20" 7,

4.1.3. Plynové pece Starvein - vyjmenovaný stacionární zdroj
ä) Dle ustanovení § 11 odst. 2 pIšín. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárního zdroje - plynové pece Starvein, za podmlnek:

· při provozu vyjmenovaného stacionárniho zdroje plynové pece Starvein budou odplyny odvedeny
na zařizenl na čištěni koncových plynů z výroby antrachinonu - dopalovacl jednotka CATOX a
dopalovacl jednotka KD, které musí být v provozu.

Elněna Pň vYimenQvan¢hC' staciQnčm/hQ zaro/e %ne¢/$tbY$n/ ovzduš/, FYYnQYe pece S(a'vein" jsou
odp YňY odve¢ienY M "aňcen/ na ¢i$tCn/ konc'QvÝch p/Ynů z vÝ/'pbV anthrachinQnu - katdy1ická dQpalovaC/
iednotk0 catqx a /ednQtka m VY/menovanÝ stac/ongm/ zqnQi mečištWán/
oyjdušl /e pNQvozQYan QQúXé v sQu¢innos iS funkčl?/mi odlu¢Qvac//ni ľař/zen/mi.

4.1.4. Plynové kotle pro ohřev reakčních kotlů výroby esterů - vyjmenovaný stacionárni zdroj
a) Dle ustanovenl § 11 odst, 2 plsm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionámlho zdroje - plynové kotle pro ohřev reakčních kotlů výroby esterů, za podmínek:

· Zařlzení bude plnit emisní limity stanovené v tab. 1,1.3.

P/nCno. Au(orizQ\'an¢ me/en/ emi,í/ /7ä vYimenovaMm staCiQnOm('/n zdroi/ :nečištbY$n/ ovzdy$/ ,,P/V/?OYé
kot/e pňQ ohrev reakčn/Ch ko "(í vÝrobY estm- " y 'oce 2Q19 pnOk0za/o plněnl emisn/ch /jm/'tů vÝ'me4enÝch
Qc/¢'orem životn//?Q a %emědě/syf Z//nsk¢ho kľ'al'e RozhoQnut/m o vp'dánl změňY
/nteqrQvanéhQ povo/en/ č. 11 pro zar/zen/ jÝrQknv anthrachinQnu a esterů - odloučenY provoz ORGAN/K
QtmkoviCe" spo/e¢nosti nEzA, a,s, pod č,j. KUZ1, 6029«Q" 9 (sp/'sová značka KSUP 602%/?Q19 ZPZE-
KJ ©é Qne 5, j1. 201$1 s nal?Yt/m pré¥n/moCi Cine 23. 11. 2019, uvedenÝch v tObulce 1. 1.3.

Platné do 22.11.2019, změnou IP č, 11 n.p.m. 23.11.2019. se do podmínky č 4.1.4. doplňuje bod b).
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b) Dle ustanoveni § 13 odst. 2 zákona o ochraně avzdušl se povoluje změna provozu vyjmenovaného
staáonárnlho zdroje - plynové kotle pro ohřev reakčních kotlů výroby esterů, za podmínek'

· Zahájeni odstávky provozu plýnových kotlů pro ohřev reakčních kotlů výroby esterů za účelem výměnyhořáků provozovatel oznámí CLŽP Ol Brno.

p/něnQ. Zahá/enl odstávkj' provozu vYitnenovaného stacionQm/ho zdmie znečišťování ovzdu$/ ,,Plynové
kotle pro ohřev reak¢n/ch kotlů vYrobj' es erů" za účelem vYměny hořáků bpdo oznámeno provozovatelem
dopisem doru&ňYm na adresu Č/ŽP - Of Brno.

· Zahájeni provozu změněných plynových kotlů pro Qhrev reakčních kotlů výroby esterů provozovateloznámi ČŮP Ol Brno po uvedení změněných plynových kotlů do provozu.

Plněno. Zahájenf změň\/ provozu vYimenovaného stacionám/ho zdroje zne¢ištbván/ ovzduš/ ,,P/Ynové kotle
pŕQ oh/bv reak¢n/ch kotlů vÝrobV ěStěfů" bylo oznámeno provozova-e/em dopiseřn ze dne 26. 11. 2019
doručenÝ'n /1ä adnesu ČlŽP - Ol Brno v e/ektroniCké podobě (e-m§j/em dne 2G. " 1, 2019.

4.1.5. Manipulace a skladováni surovin, meziproduktů a výrobků - vyjmenovaný stacionární zdroj
Vyjmenovaný stacionární zčjrcjj zahrnuje:

· cisterništé nových alkoholů
· cisterniště hotových výrobků
· provozní cisterniště (skladováni vratných alkoholů a cisterny hotových výrobků)

a) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 plsm. d) zákona o ochraně ovzdušl se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárního zdroje - manipulace a skladování surovin, meziproduktů a výrobků, za podmínek

· při provozu vyjmenovaného stacionárnfho zdroje manipulace a skladovánl surovin, meziproduktů a
výrobků budou odplyny (odtahy) ze zásobnlků cistemiště nových alkoholů a skladování vratných
alkohdů odvedeny na dopalovaci jednotku HK ENGINERING - KJ 2500, která musí být v provozu.

Plněno. Při pmvoz¢í vYimenovaného s(acionám/ho "d/Qie znečišťován/ Qvzďušl ,,MaqiRu/ace a sk/adován/
surQ'/in, mez/pnoduktů a vY'p¢'ků" jsou oďp/Y/'Y odvedeny na Mňzen/ na ¢jštěn/ konCovÝch RlVnů -
katalvtická dopa/Q'/ac/ l"eclnotka hk ENGINEER/NG - Kj ?500. VyimenoVanÝ stacionáml LG'oi"nečišťovánj"
oYľduš/ je pn?YQ%ován pouze v sc'U¢innostj s funk¢n//n odlučovaC m Z{'lť/zen/m,

· Zařízeni provozovat v souladu s provozním řádem

p/nelnQ, VYimenQvMÝ ,'jtacionáml zdroj %nečištbván/ QVXduš/ ,,Manipulace a sk/adovál?/ surovin
mezipK)auktu a vYmbků" je v souladll souborem t(gchniCkQQ'qantzačn/ch opaten/ a
"echniciQpFovozn/ch parametrů (pnovozn/m /'®em , Pfovo4n/ láQ stac/Qnárn/hQ zdroje
%ne¢i$ťovánl ov4qu$i ,,Manipulace a surov/n, meziproduktů a vÝrobků' bY/ u)racoYFn v sou/adu
s č 12 k vYh/ášce Hp č. 415í2012 Sb. bV/ schválen d e § 11 od:;í( 2 p/sm. d) zákona č. @1R012
SA Odborem prost/bd/ a Krais úkdu Z//nského kraje Rozhodnut/m o vYďáňl

int6qrovaného pQvp/e'll Č, g pro ,,VÝ'oMy anthmchinQnu a esterů - QC//o(/č8nÝ provoz O/?GAN1K
o"řp spo/ečnosti RE"A a.s. pod č.j. -(UZL 3019/2]"1 ĹSP/SOvá značkS /'C~/SP 3019/20179E'ze-kb!
ze dne IQ, :? ?/717 s nabr/m moci dne 2Q, 2017.

b) Tímto integrovaným povolenlm je nahrazeno vydáni závazného stanoviska k provedení stavby
vyjmenovaného staaonárnlho zdroje dle ustanoveni § 11 odst, 2 písm, c) zákona o ochraně ovzduší

· Skladování surovin, meziproduktů a výrobků - cistemišté alkoholů a výrobků
za podmínek'

· stavba vyjmenovaného stacionárního zdroje - Skladováni surovin, meziproduktů a výrobků -
cisterniště alkohdů a výrobků musl být provedena v souladu s projektovou dokumentací pro
stavební povolení .Cisterništé alkoholů a výrobků", zpracovatel B-Projekting, spol. s r.o., 08/2016.
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F'lněno. Stavba vYl'menovaného stacbnám/ho zdrQie zne¢j$tbván/ Qvzduš/ ,,Man/ku/ace a sk/adován/
suĽQv/n, meziproduktÔ a vÝrQbků" bV/a provedena v souladu s proiektovou dokumen -acl pro stavebn/
povo/8/7/ ,,cisterniště alkoholů a vYrobků".

· Stavba bude provedena v souladu s odborným posudkem .Cisterniště alkohdů a výrQbků deza
8,$., provoz Organik Otrokovice", zpracoval Mgr. jakub Bucek, prosinec 2016,

p/n(gnQ, Stavba vV/'menovanéhQ stac(tnárn/ho Znec/štbY¢n/ ovxduš/ ,,M@nipu/ace a skladováni
SU/ovin, mezipnoduktů a vYrobků" byda provedena y sou/adu s od)ornÝm posudkem ,,Cisterniš _e alkoholů
vÝmbků DEZa, a.s., provoz Organik O/nokov/ce".

· Pro ověřeni plněni podmínek stanovených tímto integrovaným povolením je v souladu s
ustanovenlm § 115 odst. 2 zákona č, 183/2006 Sb., stavební zákon, požadováno provedeni
zkušebního provozu v délce trvánl jednoho roku,

P/nCno. PŕQ ově/bn/ podm/nek stanQvBnÝc/l /'nteqrovanÝm poYC)/en/m bYl proveden zkušebnl provoz v délce
trv$q/ iednohQ roku.

4,2. Voda
4.2.1. Odpadní vody technologické
a) V zařlzenf vznikají tři druhy odpadních vod:

· splaškové vody ze sociálních a sanitárních zařizenl provozu
· srážkové vody
· technologické a oplachové vody, které se dále děli na:

- technologické a oplachové vody z výroby esterů
- techndogické a oplachové vody z výroby antrachinonu

Technologické a oplachové vody z výruby esterů a splaškové a sanitární vody z provozu výroby esterů jsou
odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu společnosti TOMA, a.s, Technologické a oplachové vody z
výroby antrachinonu jsou svedeny do sedimentační jímky, ze které jsou přepadem samostatně odváděny

jednotné kanalizace, Do této kanalizace jsou odváděny i vody splaškové a sanitární z provozu výroby
antrachinonu. oboji vody jsou pak společně odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu společnosti
TOMA, as, Měřeny a sledovány budou pouze odpadní technologické vody z výroby antrachinonu, protože
tyto vody obsahuji zvlášť' nebezpečnou závadnou látku anthracen.

b) Krajský úřad Zlínského kraje, odborživotního prostředí a zemědělství, podle § 16, odst. 1 vodního zákona
a v souladu s nařlzenlm vlády č, 61/2003 Sb,, o ukazatelích a hodnotách pľlpustného znečištěnl
povrchových vod a odpadních vod, vydává spdečnosti (JEŽA, as., se sldlem Masarykova č. p. 753, 757 28
Valašské Meziřfčl s přiděleným IČO 00011835

povoleni

k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť' nebezpečné závadné látky anthracenu do kanalizace pro
veřejnou potřebu ve správě společnosti TOMA, a.s., CZ-NACE 20.14, místo vypouštění - obec
Otrokovica katastrální území Otrokovice, parč. č. 3571, orientačnl určení polohy souřadnice X =
1165779.16, Y = 532390.63, v množství:
Qprům.= 0,2 l/s
Qmax.= 2,00 I/s
Qmax.měslc = 600 m4měslc
Qmax.rok = 6000 m'/rok

Vypouštěni odpadních vod $ obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky antracenu do kanalizace se
povoluje za těchto podmínek:
- Kontrolnl profil pro odběr vzorků je stanoven na přepadu sedimentační jlmky za výrobou antrachinonu.
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E'odm/nka plněna - pn' kQntro/e bY/Y p/bd/clženv protokoly o odběru vzorku, v nichž /e uvedeno /a/co místo
odběru vzonku kontro/n/ šachta-bud, 112 antrachinon.
- objem vypouštěných odpadních vod z výroby antrachirionu bude měten jako spotřeba užitkové vody pro

výrobu antrachinonu.
- Četnost kontroly kvality odpadních vod se stanovuje čtvrtletně.
- Bude odebírán bodQvý vzorek.
- Rozbory odpadních vod budou prováděny oprávněnou laboratoři, která je akreditovaná českým

institutem pro akreditaci nebo je drbtelem platného Osvědčení o správné činnosti laboratoře,
Podm/nka plněna - M kontro/e bY/Y před/QženV protokQ/Y q odběru a rozboru vzorků odpadn/ voc/y
s obsahem zvlášt' nebezp6čné látky', ce/kem bjdo před/QtenQ 10 protokolů q vzor@ (4x za n'?k
201S, 4|' za tok 2019 a 2x za C/Qsud up/y'nu/ou ¢áS1 roku 2020). Pro(o/¢ďY vYstäv//a spal€nost lahQratoř
TOMA, as. (ceňihkace A SLAB, zkušěbnl laboratoř č, 4044, platnost osvědčenl do 30-g-2020).

- Výsledky měřeni množstvl a jakosti odpadních vod za předcházejlcl kalendářní rok budou předávány
vodoprávnimu úřadu v termlnu do 31, 03, pňslušného kakndářnlho roku, výsledky budou předávány
jako součást závěrečné zprávy o plnění padmfnek integrovaného povdenl.

PoCfm/nka plněna Yčetně data doru¢en/ i$ou um/stěňY na interndovém portále MŽP

- Na odtoku vypouštěných odpadnlch vod, před zaústěnlm do kanalizace musl být dodrženy emisnl limity
stanovené tímto rozhodnutlm (viz, tabulka 1,2.1.).

Podmínka p/něna - viz vYše

- Povoleni k vypauštěnl odpadních vod s obsahem zvlášť' nebezpečné závadné látky do kanalizace se
vydává na dobu určitou, a to do 31,12.2019.

Platné do 13.3,2020, změnou IP č. 12 n.p.m, 14.3,2020 se měnl podmínka č. 4.2.1 následovně,

4,2.1. Odpadní vody
a) V zařizenl vznikají tyto druhy odpadnlch vod:

· splaškové vody ze scňálnlch a sanŕtárnlch zařlzenl
· technologické a oplachové vody z výroby esterů
· oplachové vody z výroby antrachinonu

Dále srážkové vQciý, které se stávají vodami odpadními vtQkem do jednotné kanalizace.

Technologické a oplachové vody z výroby esterů a splaškové a sanitární vody z provozu výroby esterů jsou
odváděny do kanalizace pro veřejnw potľebu spoľečncsti TOMA, a,s.
Oplachové vody z výroby antrachinonu jsou svedeny do sedimentační jímky, ze které jsou přepadem
samostatné odváděny do jednotné kana|izgce. Do této kanalizace jsou odváděny i vody splaškové a
sanltárnl z provozu výroby antrachinonu. Tyto vody jsou pak společně odváděny do kanalizace pro veřejnou
potřebu společnosti TOMA, a,s,

Měřeny a sledovány budou pouze oplachové vody z výroby antrachinonu, protože tyto vody obsahují zvlášť'
nebezpečnou závadnou látku anthracen, která je současně identifikovaná jako prkxitnl látka a prioritní
nebezpečná látka.
b) Krajský úřad Zllnského kraje, odbor Zivotnlho prostředl a zemědělstvl, podle § 16 odst, 1 vodnlho zákona
a v souladu s nařizenim vlády č, 401/2015 Sb., vydává společnosti DEZA, as,, se sídlem Masarykova 753,
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Mezii'lčí, s pňděleným ičo 000 11 835

povoleni

k vyp(juštěnÍ odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky anthracenu do kanalizace pro
veřejnou potřebu ve správě společnosti TOMA, a.s., CZ-NACE 20,14, mlsto vypouštěni - obec Otrokovice,
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katastrálni území Otrokovice, parč. č. 3571, orientační určeni polohy: souřadnice X = 1165779.16,
Y = 532390,63, v množsNl:

- prům. 0,2 l/s
- max. 2,00 1/$
- max. 600 m4měslc
- max, 6,000 m'/rok

Vypouštění odpadnlch vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky antracenu, která je současně
identifikovaná jako prioritnl látka a prioritní nebezpečná látka, do kanalizace se povoluje za těchto
podmlnek:
- Kontrolnl profil pro odběr vzorků je stanoven na přepadu sedimentační jímky za výrobou antrachinonu.
- objem vypouštěných odpadnlch vod z výroby antrachinonu bude měřen jako spotřeba uZitkové vody pro

výrobu antrachinonu.
- Četnost kontroly kvality odpadních vod se stanovuje čtvrtletně.
- Bude odebírán bodový vzorek,
- Odběry a rozbory vzorků odpadních vod ke zjištěni mlry znečištění vypouštěných odpadnlch vod budou

prováděny odborně způsobilou osobou (oprávněná laboratoř).
Podm/nkV p/něnľ - ph' kon(ro/e byl p/íed/ožen jeden protokol o odběru a rnfboru v7o{ku odpadn/ vody',
vzomk bV odebrán dne 4,6,'Q?J odt'Cr a ana/Y<u pnovea a /abom Qř "Oj - A, a.s. (¢c/1mce ASLt8,
zkušebn/ /aboratoř č. 4044, p/atnQS osvědčQn/ ab 30, q,2020 ,
- Výsledky měřeni objemu a kvality odpadních vod (včetně jejich vyhodnoceni) za předchozl kalendářnl rok

budQu předávány krajskému úřadu jako součást zprávy q plněnl podmínek integrovaného povolenf.
- V místě vypouštěni odpadních vod (v kontrolním profilu pro odběrvzorků) musí být dodrženy emisnl limity

stanovené v podkapitole 1,2,1.
p(?dmlnka plněna - Yiz výše
- Přlpadné změny sóuvisejicl s vypouštěním odpadních vod nesmí být provedeny bez povolenl krajského

úřadu (vodoprávnl úřad).
- Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť' nebezpečné závadné látky, do kanallzace pro

veřejnou potřebu se vydává na dobu určitou, a to do 31,12.2023.

4.2.2. Zásobováni vodou

Voda je odebírána z rozvodů pitné a užitkové vody společnosti TOMA a.s. a to na základě smlouvy,

P(?dm/nka plněna - pří kontro/e bp'/a Sm/ouvq ¢, 351/99/Q25/2 ze 11.1,19?9 na c1Qdgvku a
odb¢r vckĺy. Za rok 2Qj8 by'lo .SpQ(řebovánQ 1884 m' v roce ?019 bylo SpotňÉgbovŕno 1905 m', v obdoh/

četwn ?Q20 bY/o Gqq m', '

4.3. Odpady

a) Tlmto rozhodnutím se nahrazuje vyjádřeni ve stavebním řlzeni dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b)
zákona o odpadech ke stavbě ,Cisterniště alkoholů a výmbků", Krajský úřad nemá z hlediska nakládání s
odpady připomínky k dokumentaci ke stavbě ,,Cisterniště alkohdů a výrobků", zpracovatel B-Projekting,
spol. S r.o., 08/2016.
Ke kapitole 4.3. Č/ŽP uvádí, ije bere vÝše uveden¢ podm/nkv na vě®mí.
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5, Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá
nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízeni

5.1. Ovzduší
a) Provozovatel zajistl lx ročně provedeni revize odsávaclch zařízení (odlučovačlch zařizenl) odbornou
firmou.

Platné do 22.11,2019, změnou IP č. 11 n,p.m. 23.11.2019. se mění podmínka č. 5.1.a zní následovně:

5.1. Ovzduší
a) Provozovatel zajistí lx ročně provedeni revize odsávacích zařízeni (odlučovacich zařizenl) odbornou
firmou. Zpráva o revizi bude k dtspozlci v místě provozu vyjmenovaného zdroje znečišt'ováni ovzduší,
P/nČnQ, Servisní goh//dky na vY/'n6'r?ovaném stacionárnl zdroie znečišt'ovánl ovzduší ,.VYroba
mhmchinonu" - kat@/Ylická dopa/ovacl jednotka CATOX bY/Y pmveďěňY SRQlečnostl ENETEX
TECHYQmQGY s,r,o,, se sídlem Olomouc - Řepčín, Řepč/nská 246/88, PSČ 779 00, lČ 428 69 781 a
sRQ/e¢nost/ ENETEX-TEE S,' q,, se s/dlem Masqrykwa 118, 664 42 Modř|ce. lČ 253 48 612. VÝs/edkv o
pmvedenYch serv/sn/ch pmh//dkách jsou uve¢enY v Servisn/m //stu,

Seryisn/ proh//dky' na vYimenovaném stactonárnlm zdroji znečištbv@nl' ovzduší ,,VYroba anthrachinonu" -
kata/Yt/cká dopalovacl jednotka KD bl//V RrovedenY spQ/ečnQst/ OF/NŮTspalQvac technika s.r.g-, se sídlem
Tečovice l.}, 763 02 Z//n, lČ 277 05 919 a společnost/ ENETEX-TEP S.ř.Q,, se s/d/em MaSa'ykova 11S, 664
4? A"Qďňce, lČ 253 48 612. VÝsledkV o pnovedenYch servisn/ch p'Qhl/qkách sou uvedenV v Protokolu,

Servisn/ Rrohl/dkV na vYimenovan¢m stacionárn/m zdroti znečišťováni' ovzd(ľ$/ ,, VYnoba esterů" - kata/Vtjcká
dQRa/ovac/ jednotka HK ENGI/VEER/NG - KJ 25QQ byly provedenY {'po/ečnost/ FIK ENG/NEER/NG s,r.o..
se s/d/em Havl/čkova 1053, Chrudim //, 537 01 Chrudim, lČ 259 17 978. vÝsleakv q pmvedenÝCh serv/sn/ch
proh//qkčc/) jsou uvedenV v Protokolu.

b) Provozovatel bude provádět pravidelné kontroly zařizenl ke snižování emisi v termínech uvedených v
přlslušných provoznlch řádech. O provedených kontrolách budou v provozní evidenci vedeny záznamy, kde
bude uvedeno datum kontroly, výsledek kontrdy a podpis osoby, která kontrolu provedla.

Plněno. ProVQ<Qvat#l provádl pravide/nq KQnlK)/Y za/hen/ ke snižavánf en?i$l na vnmenovanÝch
stacjonGrn/Ch 7droi/ch zneč/š ijván/ ovXduš/ ,,VYmbq fň/ ?mchinonu" - kata/Ytická dopa Qý'äcl l'eCinQtka
CA"QX, kata/y'tická dopalovacl jednotka KD, ,,VYmba es"erl " - katalp't/cká cjQRalQvac/ jednotka HK
ENG NEER/YG v tenn/nech uvedenÝCh y Rmvozn/ch O provedenÝC 7 kontrolách /'SQu v proYQznl

vedenY záznamv, kQe je uvedeno da(u'n kQn rolY, vÝs/eaek kontrolV a podpis oSobY která kontm/u
píoveQla-

c) u vyjmenovaných spalovacích stacionárnlch zdrojů znečišťováni ovzduší zajišťovat pravidelnou údržbu,
servis a seřízenl zařízeni s četnostl lx ročně. Záznamy o těchto úkonech budou součástl provozní evidence
předmětného zdroje. Závady uvedené v revizních zprávách a odborných prohHdkách budou odstraněny v
předepsaných terminech.

P/MnQ, SCMhSn/ pro/l//dkY p/YnovÝCh (kotlů) vY/menovanéhQ St0cionárn/ho zdroje znečištbvánl
ovzdušl ,-P/YnovC t'Qt/ě p/"q ohNv reakčn/ch VÝrDb¥ este/(]" kvh' provedenV SRQ e¢nost/ elgas zlín,
S,',o., se s/¢/em K Cihelně 21S, Lq('ky, 763 02 Z//q, /1 630 75 351 a spQle¢nost/ WE/SHAUPT s.r.o, se
sídlem Strašnická ,?177/1C, 102 00 Praha IQ, Záznan7Y q t¢chto servisn/Ch Qroh//dkách l'sou součástl
P'QVQU1/ cYlgence.

6. Opatření pro hospodárné využíváni surovin a energfe
a) Sledovat 1 x měslčně specifické spotřeby energie, vody a materiálů. O výsledclch vést dokumentaci a
jedenkrát ročně provést vyhodnoceni.
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vYhQqnocovän/ je prováděno v rámci leC1not/ivÝch pnovozn/ch celků na měs/čnl bázi (namátkově bYlo
pkd/oženo vYhodnocen/ z pravozn/ho celku vYrpba an hra¢h/nonu ta celkový rok 2018 a 2020 .

7. Opatřeni pro předcház0ní haváriím a omezováni Jejich případných následků

a) Opatřenl řeší havarijní plán a přlsjušné provozní řády,

p/näno. Opatřen/ pm předch$zen/ havBri/m a Q'?7ezován/ ie//ch pĽ/padnÝcn následků jsou uvedena
v soubQrech echnickoorqan/zača/ch opa ře/)/ a techn/ckoprQYozn/ch pSrametrů (provozních ľádech}
vYl'menovannh stacionám/ch zdrojů znečišťování ovzduší ,,'/ÝrQba al? hraGh/nonu", ,,Výroba esterů",
,, · qn pu/ace a skladování surovin, me;ůproduk-ů a vÝnopk{)': /e/ichž vydáni' bV/o povoleno dle § 11 odst, 2
písm, dj zákona č. 201L2012 Sb. odbomm z/votn/hQ pros /kd/ zemedGlstv/ KraiSkého úřadu Zlínského
k© e Rozhodnut/m o VYC/áň/ změnY integrovaného povQlen/ č. 9 pro ,,VÝrol?nV anthrSch/nonu a esterů -
cg Qu¢enÝ Rrovoz ORGAN/K Otrc|kovjce"spc|bčnosti DEZA, a,s. pod č,j. KUZL 3019/2017 (spisovg značka
KUSE a019/2017 žpzE-KBj ze dne 10. 3. 2017 s nabvt/m moci Q(?c 28. 3. ?017, RQzhodnut/m o
vydánl uněnv /"nteqrovaného É)ovo/en/ č. IQ pro ,, VYrpbny an "NChinonu a esterů - odloučenY Qŕovoz
QRGAN/K otrokovjce" spo/ečnost/ DEZA. as. pod či <1,/ZL 67754/2017 (spisová značka KUSP
677sq/?017 ŽPZE-KB} ze dna 23 11. 2017 s nabyům právn/n?wj dne 9, j2. 20Q /?ozhodnut/m o vy'dánl
Xměny jnteqrovaného povo/en/ č 11 pro zař/zenl an h[achinonu este/ů - od/ouCenY provoz
QRGAN/K OtrokoviCe' společnosti DEZA, a.s. pod č i, KUZL GQ29&2019 (spisová značka KUSP
60?%'?019 ŽPZE-KJ ze dne 5. 11. 201g S nabyt/m pn9vn/ /ňQC/ dne 1- . 2019,

b) Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycuji, skladuji, zpracovávají nebo dopravuji závadné látky,
včetně záchytných jímek se budou udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno
úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucl smlsenl s odpadn lmi nebo srážkovými vodami,

c) zajistit trvalé vybaveni míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, asanačními prostředky.

d) Pravidelně kontrolovat těsnost odpadní kanalizace, všech potrubnlch propojení, nádrži pro skladování
surovin a výmbků a jímek (separační nádrže na technologické odpadní vody) s četnostl stanovenou
ustanovením § 39, odst. 4, pIšín. C) vodního zákona. Dále je nutno pravidelně kontrolovat stav stavebních
a technologických objektů a zařizení. Provádět v pětiletých intervalech tlakové zkoušky těsnosti potrubních
rozvodu surovin a produktů a to těch, které jsou vedeny nad vodohospodářsky nezabezpečenými plochami
(propustný terén).
e) Provozovat odpov(dajíci kontrolnl systém pro zjišt'ování úniku závadných látek.

f) Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu
pěti let.

g) případné poruchy popř. havárie musl provozovatel zai¶zen1 neprMleně oznámit pňslušnému
vodoprávnímu úřadu včetně termínu odstranénf závady a opětného uvedeni zařlzení do provozu,

Podmínka plněna - pň kontrole byl p/bd/ožen

- havaň/'n/ plán - Plán opatřenl pro pňpad havárie, ochrana vod před zneč/štěn/m závadnými látkami
v\ě veni 09/2019 - yypracovaný Ing. Pavlou Be'grovou. Tento havan/h/ plán je vypmcovaný
v souladu s vyhláškou 450/2005 Sb, a schválený v rámci změny č. 11 IP (čj, KUZL 83160R019).

Pochůzkou po aeálu bylo zjištěno, že zaňzenl je udržováno v prowzuschopném stavu, v oko// nádrží a
potrubn/ch rozvodů nejsou patrné úkapy závadných látek. Podlahy a vodohospodáčšky zabgzpečené plochy
jSou udržovány v dobrém stavu, v noce 2019 proběhla oprava podlah ve skladech na výrobě antmch/nonu
Betonová plocha v oko// sedimentačnljímky u výroby antrachinonu byla v době kontroly misty popraskaná.

Dále bylo ph' pochůzce aeá/em spo/ečnosá ověňmo um/stěn/ a kompletnost havari/h/ch souprav v souladu
se schématem uvedeným v Plánu opat/en/ pro pňfpad haváňe (verze 09/2019, vypracovaná Ing, Pavlou
Bergrovou). Bylo zjištěno, že v rozporu s havarij'n/m plánem chybí' havariinl prostředky v místě stáčení
autocisteren (objekt b108b)-

Pří kontrole byl kontrolovanou osobou pkd/oženy protokoly o provedených zkouškách těsnostipotrubn/ch
rozvodů nad nezpevněnými plochami dle ČSN 75 3415, zkoušky pmvedl Ing, Petr Žlebek, LT OZO ve
dnech 27. 4.2020 až 12.5. 2020 s výsledkem ,,Potrubní rozvody včetně annatur jsou těsné. Dále byly při
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kontrole předloženy protokoly o provedených zkouškách těsnosti jímek dle ČSN 75 0905, celkem bylo
předloženo 11 protokolů, kten9 vypracoval Ing. Petr Žlebek, LT OZO resp. Ing, ondřej Adámek, OZO. A
dále byly pň9d/ož8ny protokoly o pmvadených zkouškách těsnosti nádržl dle ČSN 75 3415 (celkem 44
pnotoko/ů), zkoušky provedl Ing, Petr Žlebek, L T OZO se závěrem ,,nádrž je po provedené tlakové zkoušce
dusíkem a hydraulické zkoušce pracovn/m mediem TĚSNÁ".

Kontrolovaná osoba provozuje odpov/daj/c/ kontro/n/ systém, zásobní nádrže jsou osazeny automatickým
měřením hladiny s p/bnosem lnformacl q stavu hladiny na velín provozu Organik. Obdobně jsou zásobní
nádrže sumvin a produktů osazeny čidly na mě/bn/ maximá/nf a minimálnl hladiny. Hodnoty jsou dálkově
přenášeny na ve//n ptovozu Organik. Dále byly pťi kontrole pkd/oženy protokoly o provedených kontrolách
skladů závadných látek (podle viodnfho zákona), četnost kontrol je lx za půl roku.

Kontrolovaná osoba vede elektronickou evidenci nehod. Pň kontrole byly kontrolovanou osobou pNdloženy
dva záznamy o nehodách:

1)Dne 9. 11.2018 byla na C/žp nahlášena havárie ,VI. linka antrachinonu: Zahoření v kondenzaCnl
sekci 4.5. ", ph n/ž došlo k úniku nespecifikovaného množstvl nebszpečné látky do ovzdušl. Likvidaci
požáru zahá/i/a obsluha zaňfzenl, dohašenl provedl HZS Z//nského kraje.

2) Dne 30, 11,2019 byla obsluhou z/ištěna technická závada na pňvodn/m potrubí odplynu k jednotce
sn/žován/ út'ovně emisl KD - konkrétně netěsnostpňmbových spojů, která se projevila změnou tlaku.
Obsluha v souladu s provozn/ml předpisy odstavila lV. výrobní linku. Při nehodě nedošlo dle sdě/enf
kontno/ované osoby k úniku závadných látek do ŽP.

8, Postupy nebo opatřeni pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu
(například uvedeni zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu,
poruchy zařízeni, krátkodobá přerušení a definitivní ukončeni provozu zařízeni)
a) Případné situace řešl provozní předpisy, provozní řády a vnitřní havarijnl plán.

F'/nCnQ, Qpatřbnl piu p/bc/c/)á/mn/ haváňlm a Qmezován/ ieiich pt/padných násleqků /'so¢1 uvedenV
v souborech techniCkQQrq&nizačnlch a techn/CkQRrQvozn/ch parame 'tí (provozn/ch
vy menc'VanÝch stac/onárnlch znečištóván/ Qvzďuši , VYroba an hrachinonjí', ,,vÝTDl?a esterů",
,, "anipu/ace a sklaaQván/ Surovin, mezil)'oduk(ú vYrobků", ieiichč vy'dánl bydo Ě)oYQ/eno dle 'S 11 oC/St 2
písm, d zákc'na č- ?Q1/2012 Sb. odbo'e/n ž Yo(ňĹ "iq RK'S a zamědě/stv/ KrSi$kého úřadu z//nského
kraie RC'Zhodnut//n o vydánl nnGnv inteqR)vanéAQ pQvo/en/ č. 9 PK' ,,VÝrobnY anthraC/?inonu G) esterů -
od/oučenY provoz ORGANIK Otrokovice" spQlečnosti deza, q.s. pod či KUZL ?Q19/2017 (spisová Značka
kusp ?Q19/2017 ZPžE-K13) z¢? dne jo, 3 2017 s nakYt/m právnl moCi dne 28, 3. 2017, Rozhodnut/m q
vYďáň/ změnY inteqrQYSn¢ho povolenl č. IQ RňQ ,,VýnjbnY an(ňrsch/nonu a es(e'ú - cďoy¢enY p'pvoz
ORGA/Y K Qtrokovicd' spo/ečnQSti 3EZA, a.s. PQČĹ ČÁ. KUZL 677§4/?Q17 (spisovČ značk8 KUSP
G7?S4R017 žpze-kb) ze dne ?3, 11, 2017 s naW/m právn/mQCi cine 9. 12. 2017 RQLhodnut/m o vYč1än/
zniěňY integrovaného povo/enl č. 11 pfq %Gř/zen/ ,,VÝrohnV anthrachinonu a esterů - od/oučenY provoz
QRGAN/K Otrokovice" sÉ?Qlečnosti DEZA, a.S. Rc'd Č./. kuz, §0298/2019 (spiSová zna¢ka K(,/SE
6029&201$l ŽEZE-KJ1 ze dne 5. 11. 201S) S nabYt/m E)rávnl moci dne 23. 1j, 2Q19.

b) Při uváděnf zařlzeni do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch klíčových zařízeni
dodržovat postupy a zásady provoznl dokumentace a provozních řádů zařizenl-

Plněno. Při uv$děn/ zař/zen/ do provozu, M jeho odstavovánl, při odstraňQván/ poruch k//¢Qvých Hr/zen/
ĹSQU dQC/ržovánV poStupY a pmvoznl doku/nentace a sQu¢'Qm technickoo/qaní:ačnlch Qpatň?n/ a
echnjckoprQvQ.fn/Ch (přQvozn/'; vYimenQvanÝch stacjQn$m/¢h zdrojů zneči$ťován1

Qv¥du$/ ,, VYnoba anthraChinQnu", ,,\/Yroba ěS"ěAĽ ,,Manipulace a skladování surovin, mezipmduktů a
vYnobků", l'eiiChČ wdänl Ky/q povoleno d/e 11 odst. 2 pÉm CH zákona č. 201QQ_ 2 Sb, Odl?Qrem žNQtnlho
RrQstřeg/ a zemědělství KraiskáhQ ýřadu Z//nskéhQ /cra/e Rozhodnut/m o vydání zm¢nv /nteqrovanéhQ
povoleni č. 9 pro ,,VÝmbnv anthmchinQnu a QcllQu¢e')Ý provoz ORGAN/K Otrokovicó" spQ/ečnosti
peza, as. pod či. kuzl ?Q19/2017 (spisová ma¢ka kusp 301?/?017 ŽPZE-KB| dne - O, 3. 201j'
s nabVt/m pr$Vn/ moci dne 28. 3. 2017, RQ:hodnut/m o změnY mteqn?vaného povQ/enl č. 10 pro
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,VYrobnp' anthraChinonu a esteiý - od/oučenY provoz ORGANIK Otrokovice" spQ/ečnosti DEjzA, a.s, pod
č.i. KUZL 67754R017 (spisQvá značka KUSf 67754/2017 Zpze-kb) ze dne 23. 11. ?Q17 s naÓVt/m právní
mocj dne 9, 12. 2017 RozhQC/nutim o vydánl zménY integrovaného povo/en/ ¢. 11 pm zař/zen/ ,,VÝrobnY
anthtachinonu esten) - Qcl/Qu¢enÝ /)'0voz ORGANIK otrokovice" spo/e¢nost1 DEZA, a.S, RC'd č.j. K(JZL
6Q?9&/20_ 9 (spisová značka KUSP G029812019 ZPZE-KJ/ ze dne 5, j1. 20j9 s nabYt/m právnl moci dne
23. 11- 2019,

c) Při havarijních stavech postupovat dle provozního řádu a havarijního plánu, důsledně dodržovat
bezpečnost a protipožárnl opatřeni a v případě havárie nebo mimořádné události neprodleně informovat
orgány státní správy.

Plněno. Při havan7"n/Ch stavec/7 ja postupováno dle so(/$o\rů techn/ckoorqanizačn/ch opaten/ a
technickQprovozn/ch parametm (provozn/ch řádů vYimenovanÝch stacionárních zdrojů znečišt'ov@l
ovzduší ,VYroba anthrachinQnu", ,,VYroba esterů: ,,Man/pu/acó a sk/adován/ surovin, mezip/'Dduktů El
vÝmbků': ieijc nž vYďáň/ KWq pQý'o/eno Qle § 11 odst. 2 p/sm. dj zákona č. 201L2012 Sb. Odborem živQtn/ho
prostlbdl a zeměčjě/stv/ šraiské7q úřadu Z//nského kraje Rozhodnutím q vYďáíH µněny /n"eqrovaného
poyplenl č. ig p'o ,, vÝrQ¢'nY anthrachinonu a esterů - QdloučenÝ provo;z' 0RGí'\N/K OtrQkov/'ce" společnosti
DEZA, qso POQ ¢.1. KUjzL 3019i'2017 (spisová ¥načka KUSP 3019í'2017 ŽPZE-KB ze dne 10. 3. 2017
S nabVt/m právnl moci dne 28. 3. ?Q17, RQíhodnut/m o vYC/ánl změny' jn(eqrovanébo povQ/en/ č. 10 R/q
,,VYmbny enthrachjnonu a es(erů - Qd/oučenÝ provoz ORGANIK Otrokovice" společnQS(i DEZA, q.s. pod
č.i. /(UZL 67754/2017 (spisový značkq KUSP G7754/2Q17 žpzjs-KB) ze ¢//18 23, 11, 201? s nabyt/m právní
moci dne 9. 12. ?Q17 a RQzhodnut/m o vydánl zménv inteqrovaneho povQ/en/ č. j1 pro za/ ,Iě/'/ ,,VÝnobnY

hrachinonu a eSterů - oci/oučqnÝ p/ovq% ORGt|N/K Otrokovice" spdeCnosti DEZ,4, a.s. PQC č-i. KUZL
60?.9&/2019 (spisova KUSP ®298/2019 ŽPZE-KJ) ze Qne 5. 11. 2019 S nabvt//n právni n?Qc/ dne
23. "- , 2019.

9. Způsob monitorování emisí a ptenosů, případně technických opatření, včetně specifikace
metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

F'/pěno. Qv(gbván/ dodržQYán/ vYmezenÝch emiS/'/ch /jmitV je prc'¥aděno autorizov@nÝm měřením em$/,
F©1vence iednorázQvÝch mqřen/ emis/ (é stanovena Odbonem životn/ho pmstřed/a zem%C/sty/ Kral'ského
¢)kc(l Z//nskéhQ kraje mhocnu(/m o vydání </něnY in(eqmva/)¢ho povQ/en/ č. l pro zat/%en/ ,VÝTDDna
M(h/ac/linQnu, zmekčome/ e %(cň - odlQučenÝ L provoz organ1/< otlokovjcď spdečnosti DEZA, a.s
pod ¢.1'. KUZL 57916/2014 (Spi.sová %načka KL/SP 7544/2014 ŽPZE-KB) ze dne 29. 9. 2q14 s nakYt/m
právn /poc/ dne 16. 10. ?014, RQzhodnu Im o vj'dáni zrněny in(eqrovanel'o povQ/en/ č. IQ pro ,, VÝrohn)'
ant?lachinQnu a eSterů - oC1/Qu&nÝ provoz ORGANIK Otrokovice" SRo/ečrK)Sti DEZA, q-s. pod ¢,1- KUZL
67754/2017 (SpiSová zna¢ka k(/sp 577S4/2017 ZPZE-KB ze dne 23. 1j, 2017 s nabvt/m R#vnl moci dne
9, 12. 2q17, Roíhodnut/m q z/něnY inteqrovaného povo/en/ č. 11 pro zař/zen/ ,,VÝmbnv
anthmchinonu od/Q¢l¢šenÝ provoz Q/?GAN/K Otrokovice" spQlečnostj peza as, pod čj; KUzl
6029ä/?019 (spiSQvá zna¢ka KUSP 6029&2019 Zpze-kj} ze dne S. 11. ?019 s /)akYt/m pFávn/ moci dľ?e
23- 11. 201$1 sÉ)eci/ikace /ne(od/kY m¢řen/ le souCástl QnotokQ/L) o au(on'zovan¢m měřen/ emisi.

Mnots/v/ emis/ zne¢ištůi/c/ch ka/enaá/h/ je vypo¢/táno z h'notnQStn/hcj to@ ľnečištúi/C/Ch látek
(' RrQtQko/u q qu orizQvan(gm měň9nl emis/ a po¢ u pnovQzn/ch hC'Ciin Mne'"/1vÝch
%ne¢išťován/ ovzdu$/-

9.1. Ovzduší

a) zajišťovat jednorázové autorizované měřenl emisí znečišťujíclch látek TZL, NOx, CO a organické látky
vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) na výduchu ze zal'lzení Ke snižování emisi katalytická
dopalovací jednotka Catox a katalytická dopabvací jednotka kd s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne
dříve než po uplynWl 6 měsíců od data přédchozlho jednorázového měkni v souladu s § 3 odst, 2 písm, a)
a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
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p/nCnQ. Autorizované měřeni emisl na vY/menovaném stacion¢m/m zdrojl zneCi$tbván/ ovzduší ,,VYroba
anthrachinonu" - ka aMická dopalovacl ie(jnotka ca TOX bylo provedeno autorizovanou měř/c/ skupinou
EKOi "E, Spo/. s r.o., se sídlem Zlín - Malenovice, Tečovská 257, ESČ 763 02 /C 634 69 235 v roce 2018
ane j4 5 2018. dne 25. 10. 2018. v roce 2019 dne 30. 5. ?Q19, cĹň8 20. 11. 2019.

A¢I(QniZQYané měibnl e/niS/ na vYimenovaném stacionám/m zdroji znečištbv@l ovzduší ,,VYmba
anthrachinonu" - katalytická dopalovacl jednotka kd y roce 2018 bj'/o provedeno autorizovanou měří'cl
skupinou EKOME, spol, s r.o. se sídlem Zlín - Malenovice, TečovskB j?57, PSČ 763 02, /Č 634 69 235 dne
3Q, IQ. 2018.

AutorizQvané mčřeni etnis/ na vp'/menovaném Stacionárn/m zdno,'t znečtštóvánl ovzduší ,,VYroba
Qnthrachinonu" - katalYtl'cká dopa/ovacl iednQtka KD v roce ?019 nebylo prcvedenQ z důvodu technické
závady na Rř/vodn//n potrubí odp/Vnů k dopa/ovac/ jednotce snlžovánl úrovně omisl KD, která nastala dne
áQ- 1j, 2019 a ktcřrou nebjdo možno odstranit do tenn/nu plánovaného měibn/ emisi a následně do konce
/ca/endáMho roku 2019

odstavení lV. llnky' vYrc'by anthľachinonu z techn/CkÝch důvodů by'lo oznämeno doRisem ze dne
5. 12. 2019 c/Qnuče/)Ým na adresu Č/ŽP - Ol Brno v elektronické podot?ě (e-mai/em} dne 9. 12. 2Ô19,
evidQvanÝm pod evidenčn/m č/s/em Č/ZP/134769/2Q19 a pod č/s/em jednadm Č/ŽP/47/2019/14339,

Doplňui/cj° /nfor/nace k odstávce lV. linky' výroby anthrachMnu bY/Y zas/ánV doR/'sGm ze dne 16. 12, 2019
doru¢enÝm na adesu ČlŽP - Ol Brno v e/ektmnický podobě (e-mai/em dne 16. 12. 2Q1Q gvidovanÝm pod
evidenčn/m č/s/em Č/ŽP/137108/2019 a pod č/s/em jednac/m č/Zp/"7/2019/1452g.

b) Zajišt'ovat jednorázové autorizované měřeni emisí zneč(š('uj[c[ch látek TZL, NOx, CO a organické látky
vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) na výduchu ze zařízeni ke snižováni emisí termická
dopalovací jednotka HK ENGINERING - KJ 2500 s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po
uplynuti 6 měsíců od data předchoz[hcl jednorázového měřeni v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3
písm. a) vyhlášky č, 415/2012 Sb.
Pll?¢nQ, Au|oľjzované měření emiS/ /i8 vYlmenovaném stacionárn/ln zdnoji znečištijvän/ ovzdu$/ ,,vÝfot)a
esterů" - kata/p'tická ď®ä/ovad jednotka hk ENG/NEERING - K,,/ 2500 v mce 2QlS bWo pnovedeno
autoňzovanQu m9t"c Skupinou EKOME, SRO/, s r.o., se s/dlem zl/n - Mq "enQ'/i¢e, Tečovskä 257, PŠC 763
02, /č G34 69 235 vroče 2018 dne ?8. 10. 2018, y /7?ce 20" g Qqe _ ? g 20" 9.

c) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisi znečišt'ujlclch látek NOx a CO u vyjmenovaného
stacionárnlho zdroje Plynové kotle pro ohřev reakčních kotlů výroby esterů s četností jednou za 3 kalendářní
roky, ne dřlve než po uplynutl 18 měslců od data předchozlho jednorázového měřeni v souladu s § 3 odst,
2 písm. b) bod 1 a odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
AutorizQvang 'ňBMl Qmis/ na vvimel?QYaném stacjonBmlm zdroji zne¢i$tp\/gn/ ovzduší ,,PlVnové kotb piu
Qh/yv reakčn/ch kQt/ů vÝrQhV es nebylo v rpce 2018 prQvÉCáňQ,

d) Autorizované měřeni emisl do ovzduší bude oznámeno nejméně 5 pracovních dní před provedením
tohoto měřenl ČKŽP. Oznámení bude obsahovat termín, rozsah měřeni a autorizovanou osobu. která bude
měřenl provádět.
Plněno. měbn/emis/na vYimenQvanÝch stqciQnlgrn/ch zdrQ/Cll Znečištbván/ ovzdušĹ,,\/Ýmba
Gn(hmchinonu" - kata/j'tická dQpalovac/ i&dno ka CA TOX, anthrachinonu" - m alvtická clopa/ovac/
l'ednot-ca kq ,,\/Yroba esterů"- kata/vtic"g dopa/ovac/ iednotka hk ENG NEER/NG v roce 2018, 2q19 bY/a

oznámena Yé Ihů nejméně 5 RrGcovn/ch dq RĹěC/ provedením mCřen/ v sc'u/§du s § 6
odst. 7 zákQ/'e C. 201/2012 Sb,

e) V letech 2018 a 2019 zajišt'ovat jednorázové autorizované měření emisi znečišt'ujících látek TZL, NOx,
CO a organické látky vyjádřené jako celkový organický uhllk (TOČ) na výduchLl ze zařizenl ke snižováni
emisi katalytická dopalovaci jednotka Catox s četnosti dvakrát za kalendáŕnl rok, ne dřlve než po uplynuti
3 měsíců od data předchozího jednorázového měření.
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P/ňěňQ, Auton'zované meňÉ?n/ elnls/ na vYl'menovaném stacionárn//n zdroji zneč/št'ován/ ovzduší ,výroba
anthrachinonu" - kata/Vtická dopalovacl /ec1nč)"ka CA Tox bY/Q provedeno auton'zovanou měř/c/ skupinou
EKONE, spol. s lo.. se s/d/em Zlín - Maknovjce, TečoVSká 257, PSČ 763 02, lČ 634 69 235 v roce 2Q18
dne 14. 5. 2018, dne 25. 10, 201S, v mce 2019 dne qo. 5. ?Q_ 9, dne 20. 11, 2019.

Platné 22.11.2019, změnou IP č, 11 n.p.m, 23.11.2019. se měnl podmínka č. 9.1 a zní následovně:.

9.1. Ovzduší
a) zajišťovat jednorázové autorizované měřenl emisi znečišt'ujicich látek TZL, NOX, CO a organické látky
vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) na výduchu ze zařízeni ke snižováni emisi katalytická
dopalovacl jednotka Catox a katálytická dopalovací jednotka KD s četnosti jěděnkrát za kalendářní rok,
nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového méřenl v souladu s § 3 odst. 3 písm a)
a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Plněno. Autorizované měřenl em/s/ na vY/memvaném s(acionám/m zdroi/ znečištbvánl ovzdušl ., VYroba
anthracjýnonu"- katalV"iCká dopalovacl ieC/notka CA TOX v pce 2020 bY/o provedeno autorizovanou měňcl
Skµpinou Ekome, spol. s lo., se s/d/em Z//n - Ma/enQViCe, TočQvská 257, PSČ 763 02. lČ 634 69 235 dne
29, 5, 2020,

Autorl"tQvané m¢řen/ emisi na vYimenQvaném stac/ongrn/m zd'pji znečištbván/ ovzdušl ,,VYroba
anthWch/nQnu' - sg a/vticka C/opa q\©c/ iednotka KD v roce 202Q bjAo provedeno autoň<Qvanou mg/fcl
skumnQu ekqme, spQi. s r.o,, se sídlem Z//n - MdenQvim, "ečov$ká 257, E'SČ 763 02, lČ 634 69 235 dne
30. 4, 2Q20.

b) zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišt'ujlcích látek TZL, NOX, CO a organické látky
vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) na výduchu ze zařlzeni ke snižováni eml$| termická
dopalovacl jednotka HK ENGINERING - KJ 2500 s četnosti jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po
uplynuti 6 měs(ců od data předchozlho jednorázového měřeni v souladu s § 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4
písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb,

měM/ emis/ na vYimmovanén? stacion'á/n/m zdn?ii Ineči.$tbván/ ovzduší VÝrQba
Kača/Ytická dQpa/ovac/iednotkf HK EN QNEEF YG - <4/ ?500 buae provedeno v term/nu do 31. 12 2020

c) Zajišt'ovat jednorázové autorizované měřenl emisí znečišt'ujlclch látek NOx a CO u vyjmenovaného
stacionárního zdroje Plynové kotle pro ohřev reakčních kotlů výroby esterů s četnosti jednou za 3 kalendářní
roky, nejd/lve po uplynutí 18 měsíců od data předchozlho jednorázového měření v souladu s § 3 odst 3
písm. b) a odst. 4 písm. b) vyhlášky č, 415/2012 Sb.

P/něnQ, Auton"zQvané mCňen/ emisi na vY/menovan¢m staCiQMmlm Gdroi/ zne¢i$t'ován/ ovzduší .,P/Yňové
íQtié Rnc' oYev eakčn/ch kQtlů vÝrQHY esterů" y /dc8 ?n19 bl//o provedeno autorizovanou měř/c/ skupinou
EKOi - E, sQOi. s r.o, se s/dkm Z//n - Ma/e'?ov/ce, "ečovska ?57 psč 763 O2, lČ 634 69 235 Qne 5. 12.
2Qj9.

d) Provozovatel je povinen provedeni autorizovaného měřen( emisi oznámit nejméně 5 pracovních dní před
povedením tohoto měřeni ČiZP OI Brno. Oznámení bude obsahovat termln, rozsah měřenl a
autorizovanou osobu, která bude měřeni provádět. Protokol z autorizovaného měřenl emisí bude předloZen
Cižp oi Brno do 90 dnů od data provedeni tohoto měření.

P/něno, Auton'zQvaná měřen/emiS/ na vY/menovanÝch staciQnam/ch mn'i/ch <ne¢išťova/?/ oVZd(l$/mVÝnOba
anthmchinQnu" - ka(@lYtjcká dopa qyqc/ l'ednQtka CATQX, ,,VYrobg @nthmCbl'nonu" - kataly iCká dopa/ovac/
l'edno(kq KD, Qvzďuš/ ,,P/YnoV¢ <0 k q/p ohNv reakčn ch kQtlů vÝrobv eS enů" vK)C'e 20" 9, ?Q?0 bY/a
pľpYQzovate em QXnámena ve 1hůt¢ ne/méne 5 pEaa?Vn/ch dn/ pňed p(pYeden/m mě/bn/ v S § 6
Qčist. Č, 201/2Q- ? Sb.

e) V letech 2018 až 2020 zajišťovat jednorázové autorizované měřenl emisi znečišt'ujlclch látek TZL, NOx,
CO a organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) na výduchu ze zařlzenl ke snižováni
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emisí katalytická ®palovaci jednotka Catox $ četností dvakrát za kalendářní rok, vždy nejméně jednou za
6 měsíců v souladu s § 3 odst, 4 písm. C) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
/"/něnQ, Autorizova/7é meře/]/ etn/s/ na vY/menovaném stacionárn/m zdroji' zneč/št'ován/ ovzduší ,.VYroba
anthrachinonu" - kata/Vtická dopa/ovqc/ iednotka ca tox v roce 2020 bylo provedeno auto/izovano(/ měřici
skupinou EKOME, spol. s r. o,, s¢? S/d/em Zlín - Ma/enovice, 7bčovská 2S7. PSČ 763 02, lČ 634 69 235 dne
29, 5, 2020.

f) Dq 4 měsjců od uvedení změněného staci(jnárn|hQ zdroje ,,Plynové kotle pro ohřev reakčních kotlů výroby
esterů" (po provedené výměně hořáků) do provozu provést jednorázové autorizované měřeni emisi
znečišt'ujlclch látek NOx a CO v souladu $ § 3 odst. 1 písm. C) vyhlášky č. 415,'2012 Sb.
P/MnQ, Autorizované mCře/)/ e/nis/ na vYimenQvaném stac/onárn/m jdrq'i znecišťován,' ovzduší ,,P/YňOVé
kotle pm ohřev reakčn/¢h kotlů vÝrobY ¢ístcrů" v roce 2019 bp'/o provedeno dne S, 12, 2019, ti, v souladu
" uStanC'Ven/m Š 3 odst 1 P/S'y', C) vVhlášk\/' MŽP č. 415'2012 Sb. z/něně/lé vµh/áškou MZP č. 452°2017
SB dc' 4 měsíců po uveč/en/ stacioná/n/ho zdroje znečištbvýn/ ovzdušl do provozu,

9.2. Voda
9.2.1. Podzemní vody
a) zajistit monitoring kvality podzemních vod v prostoru u železnični vlečky ve vrtech HP 1 až HP 5, Sledovat
oprávněnou laboratořl obsah BTX, AOX, NEL a CHSK v odeblraných vzorcích podzemnlch vod s četností
minimálně 1 x ročně u vrtů HP2 - HP5, Monitoring u vrtu HP 1 provádět s četnostl 1 x za 5 let. Výsledky
těchto analýz zastlat v rámci celkové zprávy KÚ ZHnského kraje, odbor ŽPZE,
jedná se o monitoring staré ekologické zátěže.

Podm/nka jp/něna - Pň Ky/y pkd/oženy' protakolY o pnovedenÝCh ana/Ýzách, ana/ÝzY provedla
spo/acnclst l (jma, as. aslab, 'kyšei)n/ /abo'ä(Qř C. QQ44, platnost do 30. 9. 2020j-

Ukazatel HP1 HP2 HP3 HP4 HP5
znečíštěM 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
BTEX <4,0 ·Q1 0,20 0,4 5190 74000 2620 1300 702 602
(é'M)
::: '9,2 18,2 13,7 50,6 21,9 42,6 36,9 51,0 48,7 43,1

NEL ·0,20 <0,20 ·0,20 <0,20 3,88 3,0 1,75 0,98 ·0,20 <0,20
(mgA)
CHSK 30 10 8,5 12 73 42 38 25 200 100
(mgAj.

9.2.2. Odpadní vody technologické

a) Monttormg odpadnfch vod bude prováděn podle podmínek uvedených v kapitole 4.2.1., písm. b).
b) Vyhodnocenl kvality vypouštěných odpadnlch vod musí být prováděno v souladu $ poZadavky vodního
zákona a jeho prováděcích právnlch předpisů (s nařlzenlm vlády č. 61/2003 Sb.).
Podm/nkq pĹnšna - YlŽ vÝše

Platné do 13.3,2020, změnou IP č. 12 n,p.m, 14,3,2020 se měnl podmínka č. 9.2. následovně
9.2. Voda
9.2,1. Podzemní vody

a) zajistit monitoring kvality podzemnlch vod ve vrtech HP1, HP3 a HP4. Sledovat oprávněnou |abQratoři
obsah BTEX a AOX ve vzorclch podzemnlch vod odebraných v dynamickém stavu (PO začerpánl) s četností
minimálně lx ročně u vrtů HP3 a HP4, monitoring u vrtu HP1 provádět s četností minimálně lx za 3 roky.
výsledky těchto analýz budou předány v rámci zprávy o plněni podmínek integrovaného povdenf,
jedná se o monitoring staré ekologické zátěže.
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Podm/n/'a stanovená v rámq' poslední změny IP ze dne 13.3.2020, dle sdč/en/ kontro/Qvané osoby' budě
monitonnq provedgn v ř/jnu 2020.

9,2.2. Odpadni vody

a) Monitoring odpadních vod bude prováděn dle podmfnek uvedených v podkapitole 4.2.1.
b) Vyhodnocení kvality vypouštěných odpadních vod musí být provedeno v souladu s požadavky zákona č.
254/2001 Sb., v platném zněnl, a jeho prováděcích právnlch předpisů (nařlzenl vlády č, 401/2015 Sb., v
platném zněnl).

Podm/nka viz výše

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemist'ováni žneC ištění či znečištěni překračujícího
hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Nenl stanoveno. Provoz nenl zdrojem dálkového přenosu znečištěni.

11. Postup vyhodnocováni plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti
předkládat úřadu pravidelně akspoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další požadované
údaje, které úřadu umožní kontrolu plnění podmínek Integrovaného povolení

Provozovatel zařlzenf je povinen podle příslušných právních předpisů:
a) Předložit roční zprávu plněni závazných podmínek integrovaného povolení krajskému úřadu, včetně
zprávy z monitoringu k 31. 03, následujíclho roku,
b) ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízeni,
C) neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařlzenl a havarijní úniky
znečišt'ujfclch látek ze zařizenl do životnlho prostředl,

Rok 201S

Dne š). 11. 2Qj8 došlo k mmořddn¢ udá/oSh na vYimenovaném stac/onám/m zdroji zne¢'štbván/ oYzd(ľ$/
,,VYmba anthrachinQnu"- lV, jinka. Dne g. 11. ?q1q ďoš/Q 7 hoainQu ráno k nemstu téR/C'éY ve Spf/ovně
emisf z p'ůniku vYšš/hQ pcxi//u l?evných emis/ do prostontj kata/vtickaho lože s následnÝm
QutomGh'ckÝm Qgstaven/m spa/ovnv yYmbnl linkY. Po Sn/žen/ teploty vb sRe/ovn0 by'/ pQstupnq Qhnoven
q/pvoz na lince. Nás/edně v q,'17 hodin ¢oš/0 k zahořen/ q nás/%nq " vÝ"uchu S/'oŇllgmu s otqvřen/m
pnotiexp/ozn/ho pok/opt/ j'ondmza¢n/ sekce /v. vÝnobn/ linky anthrach/nonu. Linka by' a okamž/te Qďstavenq

provoµ.

Hlášen/ havárie zC/'C'ie by'/o QZnámenQ aopisem ze dne 11. 201S doručenÝm na adresu č/žp - Ql Brno
y elektrpn"cké podQk'g (e-mal em dne g, 11. 201Q. H/ášej¶ havá/ie vYimeno|/meho staciQnám/ho :droie
zne¢ištbván/ Q'muš/ p'ovQgeno v sou/qdu s ustanovení § 17 odst 3 p/sm. e} č. 2Qj/2012 SK.

o mimQ*dné udlálpstj byl Á'aslán dQRiSem ze dne 12. 12, 2018 doru¢enÝm na qdresu ¢/ŽP - 0/ Brno
v e/ektrQnické pQqQbě (e-mQi/em) j8. 12 2018

rqK '?019

Dne 30, j1. 2019 ¢q$/o k odS(even/ lV, jinky vÝTQbV anthrachlno/)u, a to z důvodu techn¢ké závady na
př/vodn/m E)otr(jk/ Qdplynů k l'ednotce Snižová/?/ úrovně emis/ KD.

oznamen/ odStqven/ lV, h'nkp' vÝmhv anthrSChinonu technicKÝCh důvodů bp'/o ozn¢tneno dopiSe/n ze cIne
S, 12. 2Q1? doručenm' na adresu ČlŽP - Ol Brno v elekt/onjcké podobě (e-mai/eml Q"e 9. 12, j!019
evjdpvanÝm em6n¢n/m č/slen) ¢lŽP/134769/2019 a pod ¢/S/em /ednac/n7 ¢/Zp/47/2019/14339.
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Dop/ňQ/cl informace k odstávce lV. linkj' vYroby anthrachinonu bY/Y zas/ánV doljisem ze dne '16. j2, 2019
dc'r«¢enYm na adresu ČlŽP - 0/ Brna v elektronické (e-mai/en7) dne 16. 12, 2019, evidovanYm pod
widenčn/m č/s/em Č/ŽP/13710&'2019 a pod ¢$/em jednac/m Č/ŽP/47/2019/14526.

d) vést evidenci údajů o plněni závazných podmlnek provozu.

Platné do 22,11,2019, změnou IP č, 11 n.p.m 23 11,2019, se mění podmlnka č, 11, a znl následovně:

11. Postup vyhodnocování plněni podmínek integrovaného povoleni včetně povinnosti
předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další požadované
údaje, které úřadu umožni kontrolu plněni podmlnek integrovaného povolení

Provozovatel zařízenl je povinen podle pMušných právnlch předpisů:

a) Každoročně do 31.03, předat krajskému úřadu v elektronické podobě zprávu o plněni podmínek
integrovaného povoIenl zpracovanou dle vzoru v příloze č, 4 vyhlášky č, 288/2013 Sb., q provedení
některých ustanovení zákona o integrované prevenci, za uplynulý rQk, včetně zprávy z monitoňngu,
b) Ohlásit krajskému úřádu každou plánovanou změnu zaŕlzenl.
C) Každou nezbytnou změnu provoznlho řádu, zejména změnu plynwcl z plněni závazných podmlnek
integrovaného povoleni, předem projednat s krajským úřadem a poté zohlednit v přlslušném prcjvQznim
řádu, který bude následně schválen krajským úřadem.
d) Neprodleně hlásit krajskému úřadu, ČŮP Ol Brno, Městu Otrokovice a Městskému úřadu Otrokovice
všechny mimořádné situace, havárie zařlzeni a havarijnl úniky znečišt'ujíclch látek ze zařizenl do životnlho
prostředí,
e) Vést evidenci údajů o plnění závazných podmlnek provozu,

Zpráva o plněnl padm/nek za skutečnosti mku.
- 2017 byla předložena Kreisk¢mu úřadu Z//nSk¢hQ kraie dne ig. 2, ?Q1G,
- 201S ¢'v/a Rřec//ožena Kraiskému Ú/ac/u Z//nského dne ?9. 3, 2019,
- 2019 byla přéd/ožena Krat@k6mu úkdu z//nskqhQ /craje dne 30. a- ?Q2Q,

Rok 2018
Dne 9, 11, 2018 došlo k mimQřädné udá/astt na vYimenovaném StaciQnárn/m zdro/i zneči$tbván/ ovzdušl
,,VYrc'ka §nt/?rachinonu"- lV. linka. Dne g. j1. 2018 do$lQ PĽéQ 7 hodinou ráno k náyůstu tepľotY ve spa/ovne
emisi' z důvodu E)růniku YYSŠ//'Q podílu Q'?vnÝCh emis/ do kata/ytického s náslecmÝm

Q«Stave/)/m spalovny' a vÝ/ob/?/ /i/í/cY. Pq sq/žen/ "ěR/Qtv ve sQä/ovně bj'l RQStupnC Qk?noven
Rfqyo% na linea Následně v 8.'17 hodin došlo k zahQ/bn/ a následně k YÝ$uchu spoienému s otevkn//n
prQ(iekR/Qzn/hQ kondenzačn/ sekce lV, VÝmbn//inkY an(hrqchinonu, Linka bV/a Qkamžitě oC|Stavena
z RmVoZu.

H/á$en/ havárie zdroje bV/o oznámenQ dopisem ze dne 11. 2018 doručenÝm na adresu Č/ŽP - 0/
v elektronické (e"mai/em) dna 9. 11- ?Q1ít Hlášení hmn'e YVi[nenovaného StaCionárn/ho mro/e

ovzcluš/ bylo provedeno y sQuladu s ustanoVen/ § j7 odst. 3 písm. el č. 2Q1/?012 Sb.

zel?is q mi/noNdné události byl C|Qpisem ze d'?e 12. 12, 2018 daručenÝm "a ad/"esu č/Ze' - 0/ 8mč)
v elektronické podobě (e-mai/em| dne 18. 12 2018,

Rok 2019

Dne 30, 11, 2019 došlo k odstavenl lV /inkv vÝrobV anthrachinonu, a to z důvodu Nchnickčý uvadv /)ľĺ
E'ř/v(?anjm aC/p/Ynů k jednotce sniž(?ván/ ýmvně em/si KP,
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Qznámenl Qďstavenl lV. linky vYroby a/)t/)rac/]/non(/ z IechnickYch důvodů by'/o oz/Ĺámeno (jop/sern ze dne
5, j2, 2019 doručenYm na adresu Č,GŽP - OL Brno \' e/ektronické QodQbě (e-mai/em} dne 9. 12. 2019,
evidoVanÝm pod evidenčn/m č/skm ¢/ZP/1347G9.'2019 a Rod Č/'S/8/ň /ed/tac//n Č/ŽP/4 7/2019/14339.

DoR/ňu//c/ infonnace k odstávce lV, linky vÝrobV anthľ'ac/]/non(/ bY/V zaslánj' dopisem ze dne 16, 12. 2019
domčenYm na adresu ČŮP - OJ Brno v elektronické Qoďobě (e-mai/em) dne 16, 1?. 2019, ev/'dovanÝ/n pod
eYiaenčn/m čIstern Cižp/137108/2019 a pod člskm tednac//n C/Zp/47/2019/14526.

12. Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízeni a postupy k zabráněni emisím do půdy
a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzomních vod v souvislosti s přklušnýml
nebezp8čnýmj látkami, které 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 reahzovaná prostřednictví vrtů HP1, HP3 a HP4
b) Vzorky budou odebírány v dynamickém režimu odběru vzorků.
c) Vzorky budou odebírány akreditovanou laboratořl. nebo minimálně osobou vlastMcľ certifikát pro

vzorkovánf, v souladu s přlslušnými normami, které problematiku odběru vzorků pro rozbor podzemních
vod upravuji.

d) Budou sledovány tyto ukazatele:
· Ftalát(DEHp)
· BTEX
· Antracen
e) Monitoring podzemních vcd bude prováděn lx za 3 roky.

!j/arnost OSV6'CJC'éľ?/ ao ju. y. zuzu/, z 3/"ea/ozeneno pr oy/y zl/s{e 7y nas/eaul/c/ VYSľéäKY.

Vrt (vzorek Č.) Antracen (µgl1) DEHP (µg/1) BTEX (µg/|)
HV-1 (2660) "0,007 "10,0 1,50
HV-3 (2662) 1.47 98,0 24 100
HV-4 (2663 0,010 "10,0 622

Podm/nka plněna - pň kontrole bV/ p/'edbžen RrQtQko/ o rozkoru vzorků podzemn/ch vod č. 626'1 9 ze
dne 9.5 2019 vystaveného spole¢nost/ TOMA, a.s. (certifikace ASLAB. zkušební laboratoř č 4044,
_ ŕ _ L . _ _ L l r _ _- ŕ _ I _ ^ ^ FZ ^ ^ X _ _J l X _ _ K r_ _ .A _ F _ F t ď _ I 'r f' · _ r 0

12.2. Půda

a) Monitoring půdy bude realizován prostřednictvím odběru půdy v místě sond O-l až O-S (sond mělké
sondy vyhloubené pro podkladovou zprávu základni zprávy)
b) Metodika odběru vzorků bude vycházet z platných norem a meodických pokynů pro vzorkováni půdy.
C) Budou sledovány tyto ukazatele:

· Ftalát (DEHP, di-n-butylftalát) sondy 0-4, 0-5 a 06
· Antracen sondy O-l, 0-2 a 0-3

d) Monitoring půdy bude realizován s četnosti lx za deset let.

Ncimlnka p/něna - pň kontrQ/e Ky/ pň9d/Q?en o odlmch a an0/Ýzách v7Q/ků půďY. z protoko/u
'Wy ?1" Stěm e¢uj/c/ VÝS/edky:

(DEHP/ 0-4 j,31mqNq
q§ 0,85 mq/kq su$inY
0-6 "Q,8 mq/kq SušinY

· Antra;en O-l "O,Q2 mqi'kq susinv
q,086 mq/kq sušitjY

0-3 O mq&q su$inY
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13. Podmínky pro posouzení dodržování emlsních limitů
13.1. Ovzduší
a) Vyhodnoceni výše stanovených jednorázových měřeni musí být prováděno v souladu s vyhláškou
Č, 415/2012 Sb,

Plněno. Dodržování emj$n/ch limitů je posuzováno dle § 6 odSt aj vYhlášky Č. 415/2012 Sb
Z vYs/ed-ců autorizovanYch měřeni' e/n)'s/ na vYimenovanÝch stacionárn/Ch zdmj/ch zneči$tbván/ ovzduší
,, vÝroba anfhrachinanu" - kata/Vucká dopa/ovac/ j'ednotka CATOX, ,, VYnoba an _hrachinQnu" - katdyt/cká
dopalovacl jednotka KD, ,,výroba esterů' - Ratalvtická dopalovSC/ iednotka HK ENG|NEERING - KJ 2500,
,,P/YňOvé kotle pro ohřev eakčn/ch ko íl vYmby esterjj"v joce 2018, 201Q 2Q?Q vYp/ývá, že ?ádná z hodnot
koncentmcl zneč/št'ui/c/ch /$tek zµštěnYch jednot jvYm mě/bn/m ani žádná z ňce iminutovÝc/? st/bdn/ch
hodnot koncen 'q¢/ znečišťuj/c/ch /átes nepřekročl7V /)odnotu 120 % emisnlho limitu. VÝS/edkY
autorizoyan6ho měření emisi - R'ůměrné hodňotY, hQdnot¥ zjištěn¢ iednot/ivÝm měkn/m, tň'cetiminutové
st/edn/hodnotv spln//V us ä'7Qvěň/ § 6 písm. a VYhláškY MZP Č- "15/2012 Sb. zmmn'á vYhláškou MZP č
452/2017 Sb_

13.2. Voda
a) Nesml být překročeno maximálnl množství znečištění ,,m" v žádném ze sledovaných ukazatelů u všech
analyzovaných vzorků,
Podmínka plněna - viz bod 1.2.1.

14. Požadavky k ochraně životního prostředf uvedené ve stanovi6ku k posouzení vlivů na životní
prostředí
Podmlnky prov(jzu ze stanoviska k posouzení vlivů č.j. KUZL 24780/2005 ZPZE-ZJ ze dne 12,07.2006,
jsou zahrnuty v kapitolách 4, 5, 7 a 8 části Ill. integrovaného povolení.

Ke kapitole 14. Metl, že bere vYše uvedené podm/nkY nq vědomí.

15. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) přidušného orgánu ochrany veřejného zdraví
Podmlnky jsou stanoveny v kap. 1.3.

K6 kontro/e Mněnl 0Qdmlnek, které jsou wedenv v p/atn¢n? /n#qrovaném É)ovQ/en/ v kapitole 15, nen/ ¢1ŽP
kompe("ntn/ln QmAnqm. KomOetentn/m Qmnem pro k¢)ntnolu vYše Uvedeného je KraiSká hYq/enická
stanice z//nsk¢hc' kra/o.

Qa!uuštěni RĽLNM'Q|e;
Qštěni o ochraně dv=

Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišt'ovánl ovzduší ,,Výroba anthrachinonu" byl
zpracován v souladu s pHlohou č. 12 k vyhlášce MZP č. 415/2012 Sb. a byl schválen dle § 11 odst. 2 písm.
d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zeměděktvi Krajského úřadu ZHnského kraje
Rozhodnutím o vydánl změny integrovaného povolenl č, 7 pro zařlzenl ,Výrobna anthrachinonu,
změkčovadel a esterů - odloučený 7. provoz ORGANIK Otrokovice společnostt DEZA, a.s. pod č.j KUZL
57916/2014 (spisová značka KUSP 7544/2014 ZPZE-KB) ze dne 29, 9. 2014 s nabytlm právní moci dne
16, 10, 2014.

Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišt'ovánl ovzduší ,,výroba esterů" byl zpracován
v souladu s přHohou č, 12 k vyhlášce MZP č. 415/2012 Sb. a byl schválen dle § 11 odst. 2 plsm. d) zákona
č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělstvl Krajského úřadu ZHnského kraje Rozhodnutím
o vydáni změny integrovaného povdenl č. 7 pro zařlzenl ,,Výrobna anthrachinonu, změkčovadel a esterů -
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odloučený 7. provoz ORGANIK Otrokovice" společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 57916/2014 (spisová
značka KUSP 7544/2014 ŽPZE-KB) ze dne 29. 9, 2014 $ nabytlm právní moci dne 16. 10. 2014,

Aktualizovaný provozní řád vyjmenovaného stacionárnlho zdroje znečišťováni ovzduší ,,Výroba esterů" byl
zpracován v souladu s pHlohou č, 12 k vyhlášce MZP č. 415/2012 Sb. a byl schválen dle § 11 odst. 2 pIsm,
d) zákona č, 201/2012 Sb. Odboem Zivotnfho prcstředl a zemědělstvl Krajského úřadu Z|lnskéhQ kraje
Rozhodnutím o vydánl změny integrovaného povolení č. 9 pro ,,Výrobny anthrachinonu a esterů - odloučený
provoz ORGANIK Otrokovice" společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 3019/2017 (spisová značka KUSP
3019/2017 Zpze-kb) ze dne 10. 3. 2017 s nabytím právni moci dne 28. 3. 2017.

Aktualizovaný provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišt'ovánl ovzdušl ,,Výroba
anthrachinonu" byl zpracován v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MZP č. 415/2012 Sb. a byl schválen
dle § 11 odst. 2 písm, d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajskéhc
úřadu Zifnského kraje Rozhodnutím o vydání změny integrovaného povolení č, 10 pro RVýrobny
anthrachinonu a esterů - odloučený provoz ORGANIK Otrokovice" společnosti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL
67754/2017 (spisová značka KUSP 67754/2017 ŽPZE-KB) ze dne 23. 11. 2017 6 nabytím právni moci dne
9. 12. 2017.

Aktualizovaný provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišt'ováni ovzduší ,Výroba
anthrachinonu" byl zpracován v souladu s př(lohou č. 12 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. změněné
vyhláškou MŽP č. 452/2017 Sb. a byl schválen dle § 11 odst, 2 písm, d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutfm o vydáni změny
integrovaného povolenl č. 11 pro zařízenl ,Výrobny anthrachinonu a esterů - odloučený provoz ORGANIK
Otrokovice" společnosti DEZA, as. pod č.j, KUZL 60298/2019 (spisová značka KUSP 60298/2019 ZPZE-
KJ) ze dne 5. 11. 2019 s nabytím právní moci dne 23, 11. 2019.

Souhrnná prôvoznl evidence vyjmenovaného stacionárnlho zdroje znečišt'ovánl ovzduší za kalendářnl rok
2018 byla předána v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plněni ohlašovacích
povinnostl (lSPOP) Ministerstva životnihD prostředí České republiky dne 29. 3. 2019, tj. v terminu do 31. 3.
2019 stanoveném v § 17 odst. 3 písm. C) zákona č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 87/2014 Sb, a
zákonem č. 369/2016 Sb. v souladu se zákonem č, 25/2008 Sb,, o integrovaném registru znečišťování,

Souhrnná provoznl evidence vyjmenovaného stacKnárnlho zdroje znečišt'ovánf ovzduší za kalendářní rok
2019 byla předána v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plněnl ohlašovacich
povinností (lSPOP) Ministerstva životního prostředí České republiky dne 30. 3. 2020. ti. v termlnu do 31, 3.
2020 stanoveném v § 17 odst. 3 písm. C) zákona č. 201/2012 Sb. změněného zákonem č. 87/2014 Sb. a
zákQnem č, 369/2016 Sb. v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišt'ovánl,
resp. v terminu do 30. 6. 2020.

Provozní evidence je vedena v souladu s přilohou č. 10 k vyhlášce MZP č, 41512012 Sb.

Výroba anthrachlnonu (l. - Ill. linka) - zakončeno zařízenlm ke snižovánl emisi (termicko-katalytická
dopabvacl jednotka CATOX - UNIT K 6000/8000).

Provoznl evidence je vedena formou provozního deníku. Jsou vedeny záznamy o době provozu, provozních
hodinách, spotřebě surovin, spotřěbě zemního plynu.

V dobé kontroly dne 13. 7. 2020 byl vyjmenovaný stacianárnl zdroj znečišt'ovánl ovzduší .výroba
anthrachinonu (l. - III, linka) v provozu.

Výroba anthrachlnonu (N. linka) - zakončeno zařlzenlm ke snižováni emisi (katalytická dopalovaci
jednotka KD).

Provozní evidence je vedena formou provozniho deníku. jsou vedeny záznamy o době provozu, provozních
hodinách, spotřebě surovin, spotřebě zemního plynu.
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V době kontroly dne 13. 7, 2020 byl vyjmenovaný stacionárnf zdroj znečišťováni ovzdušl ,,výroba
anthrachinonu (IV. linka) v provozu.

Plynové pece Starvein - jmenovitý tepelný příkon 3 x 0,24 MW, 1 x 0.48 MW, tj. celkem 1,2 MW, spalujlcl
zemni plyn (přhiý procesnl ohřev).

Provoznl evidence je vedena formou provozního deníku. Jsou vedeny záznamy o době provozu, provozních
hodinách, spotřebě zemního plynu.

V době kontroly dne 13. 7. 2020 byl vyjmenovaný stacicmárnľ zdroj znečišt'ování ovzdušl ,,Plynové pece
Starvein" v provozu.

zdroj byl v roce 2018 v provozu 7 496 hodin (l linka - Plynová pec Starvein), 7 678 hodin (ii, linka - Plynová
pec Starvein), 7 570 hQdin (Ill. linka - Plynová pec Starvein), 8 024 hodin (l. - III. linka - katalytická
dopalovací jednotka CATOX). Spotřeba zemního plynu v roce 2018 byla následujlcl: 342 510 m'/rok (I. -
Ill. linka " katalytická dopalovad jednotka CATOX), z toho: 107 842 m'/rok (I. linka - Plynová pec Starvein),
104 525 m'/rok (ii, linka - Plynová pec Starvéiň), 109 354 m'/rok (Ill, linka - Plynová pec Starvein), 20 789
m'/rok (katalytická dopa|ovacl jednotka CATOX).

zdroj byl v roce 2019 v provozu 6 440 hodin (I. linka - Plynová pec Starvein), 6 906 hodin (11. linka - Plynová
pec Starvein), 7 541 hodin (Ill. linka - Plynová pec Starvein), 7 952 hodin (l. - Ill. linka - katalytická
dopalovacI jednotka CATOX). Spotřeba zemnlho plynu v roce 2019 byla následujicl: 305 187 mMrok (l. -
Ill. linka + katalytická dopaIovací jednotka CATOX), z toho: 96 797 m'/rok (l. linka - Plynová pec Starvein),
98 874 m'/rok (íl. linka - Plynová pec Starvein), 109 516 m'/rok (Ill. linka - Plynová pec Starvein), 65 483
rrP/rok (katalytická dopalovacf jednotka CATOX).

Zdroj byl v roce 2018 v provozu 6 602 hodin (lV. linka - Plynová pec Starvein), 6 622 hodin (IV. linka -
katalytická dopaľovacl jednotka KD). Spotřeba zemního plynu v roce 2018 byla následujld: 176 425 m'/rok
(lV. linka + katalytická dopalovacl jednotka KD), z toho: 151 138 m'/rok (lV, linka - Plynová pec Starvěin),
25 287 m'/rok (katalytická dopdovacl jednotka KIJ).

Zdroj byl v roce 2019 v provozu 6 853 hodin (IV. linka - Plynová pec Starvein), 6 859 hodin (lV. linka -
katalytická dopalovacf jednotka kd). Spotřeba zemního plyn u v roce 2019 byla následujicl" 151 327 m'/rok
(lV. linka " katalytická dopalovaci jednotka kd), z toho: 128 123 m'/rok (lV. linka - Plynová pec Starvein),
23 204 m'/rok (katalytická dopabvacl jednotka KD).

Jednotka centrálního odsáváni na výrobně anthrachinonu - zakončeno zařlzenlm ke snižování emisi
(ňltr tuhých zriečišt'ujicich látek (TZL))o

zdroj byl v roce 2018 v provozu 2 830 hodin,

zdroj byl v roce 2019 v provozu 2 780 hodin

V době kontroly dne 13. 7, 2020 byl nevyjmenovaný stacionárni zdroj znečišt'óváni ovzduší v pkjvozu.

výroba esterů - zakončeno zařlzenlm ke snižovánf emisí (termicko-katalytická dopalovacl jednotka HK
ENGINEERING - KJ 2500).

Provozní evidence je vedena formou provozního deníku. Jsou vedeny záznamy o době provozu, provozních
hodinách, spotřebě surovin, spotřebě zemnlho plynu,

zdroj byl v roce 2018 v provozu 8 389 hodin (katalytická dopalovad jednotka HK ENGINEERING - Kj
2500). Spotřeba zemního plynu v roce 2018 byla 22 913 m'/rok (katalytická dopabvaci jednotka HK
ENGINEERING).
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Zdroj byl v roce 2019 v provozu 8 039 hodin (kafa|ytická dopdovacl jednotka HK ENGINEERING - KJ
2500). Spotřeba zemnlho plynu v roce 2019 byla 26 513 m'/mk (katalytická dopalovacl jednotka HK
ENGINEERING).

V době kontroly dne 13. 7, 2020 byl vyjmenovaný stacionárnf zdroj znečišťováni ovzduši ,,Výroba esterů"
v provozu,

Plynové kotle pro ohřev reakčních kotlů výroby esterů - jmenovitý tepelný příkon 2 x 0,412 MW, 2 x
0,588 MW, tj. celkem 2 MW, spalujld zemni plyn.

Provozní evidence je vedena formou provoznlho deníku. jsou vedeny záznamy o době provozu, provozních
hodinách, spotřebě zemnlho plynu.

zdroj byl v roce 2018 v provozu 8 323 hodin (kotel K1), 8 313 hodin (kotel K2), 8 236 hodin (kotel K3). 8 236
hod in (kotel K4). Spotřeba zemního plynu v roce 2018 byla nás|edujíc|: 160 710 m'/rok (kotel K1), 143 010
m'/rok (kotel K2), 145 270 m'/rok (kotel K3), 25 170 m'/rok (kotel K4).

Zdroj byl v roce 2019 v provozu 7 888 hodin (kotel K1), 7 888 hodin (kotel K2), 7 795 hodin (kotel K3), 7
795 hodin (kotel K4). Spotřeba zemnfho plynu v roce 2019 byla následujlci: 144 700 m'/rok (kotel K1), 131
930 m'/rok (kotel K2), 137 660 m'/rok (kotel K3), 21 460 m'/rok (kotel K4).

V době kontroly dne 13. 7. 2020 byl vyjmenovaný stacionární zdroj znečišt'ování ovzduší ,,Plynové kotle pro
ohřev reakčních kotlů výroby esterů" v provozu.

Manipulace a skladováni surovin, meziproduktů a výrobků - zakončeno zařlzenfm ke snizovánl emisi
(termicko-katalytická dopalovacl jednotka HK ENGINEERING - KJ 2500).

Provoznl evidence je vedena formou provozního deníku. jsou vedeny záznamy o dobé pmvozu, provozních
hodinách, množstvl stočených a vydaných surovin, meziproduktů a výrobků.

Zdroj byl v roce 2018 v provozu 8 760 hodin,

Zdroj byl v roce 2019 v provozu 8 760 hodin.

V době kontroly dne 13. 7. 2020 byl vyjmenovaný stacionární zdroj znečišt'ovánl ovzduší .Manipulace a
skladování surovin, meziproduktů a výrobků" v provozu.

Stáčeni ftalanhydridu z autocisteren

zdroj byl v roce 2018 v provozu 140 hodin.

zdroj byl v roce 2019 v provozu 136 hodin.

V době kontroly dne 13. 7. 2020 nebyl nevyjmenovaný stacionárni zdroj znečišt'ovánl ovzduší ,,Stáčení
ftalanhydridu z autocisteren" v pnovozu,

V průběhu kontroly provedené dne 13. 7. 2020 bylo rovněž provedeno porovnáni aktuálních provozních
parametrů zařízeni ke snižováni emisi s parametry, které jsou dány projektovou dokumentacl. Sledovaným
parametrem byla teplota v zařízeních ke snižování emisi, která je stanovena pro zajištěni termického čištěni
odpadni vzdušiny. Porovnáni zjištěných hodnot s parametry udávanými projektovou dokumentaci a
provozními řády je uvedeno v nádedujlci tabulce.

Název zařizenľ Odplyny PQžadovaná tepkta zjištěná teplota
rcl rc1
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Katalytická jednotka , , 379 (za hořákem)
CATOX Anthrachinon (l. - Ill. linka) " 320 461 (katalyzátor)453 (výstup z kätďYzátom)

306 (vstup do katalyzátoru)
Katalytická jednotka KIJ Anthrachimn (lV. linka) " 320 384 (katalyzátor)386 (katalyzátor)

382 (výstup z ka(a|yzátoru)
. . . 352 (vstup do katalyzátoru)Katalytická jednotka Výroba esterů, Manipukce

HK ENGINEERING - a skla®váni surovin, 300 - 400 358 (katalyzátQr)
KJ 2500 meziproduklů a výrobků 360 (katalyzátor)366 jvý'wp z katalýzátor'u)

Ze srovnání požadovaných teplot a teplot v době provozu dne 13. 7, 2020 je patrné, že hodnoty teplot
v zařlzenlch ke snižováni emisí splňují parametry dané prQjektovou dokumentaci a provozními řády.

Na zdroji znečišťování ovzduší ,,Výroba anthrachinonu" byly v době kontroly dne 13. 7. 2020 v provozu linky
č. l. It, Ill, lV.

Na zdroji znečišťováni ovzdušl ,Plynové pece Starvein" byly v době kontroly dne 13. 7. 2020 v provozu pece
pro linky č. l, ll, Ill, lV,

Na zdroji znečišťování ovzduší ,,výroba esterů" byly v době kontroly dne 13, 7. 2020 v provozu reakční kotle
1, 2, 3, 4, 5.

Na zdroji znečišt'ovánl ovzdušl ,,Plynové kotle pro ohřev reakčních kotlů výroby esterů" byly v době kontroly
dne 13, 7, 2020 v provozu kotle K1, K2, K3.

V době kontroly dne 13. 7. 2020 nebyl v okolI provozovny společnosti DEZA. a,s, - Provoz ORGANIK
Otrokovice zaznamenán výskyt obtěžujíciho zápachu. Ve vlastním areálu provozovny společnosti byl
zaznamenán pachových vjem odpovldajki běžnému provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů
znečišt'ování ovzduší ,Výroba anthrachinonu", ,,výroba esterů".

Množství emlsí znečišt'ujIcích látek za rok 2018:

Výroba anthrachinonu (I. - Ill. linka - katalytická dopalovacľ jednotka CATOX): tuhé znečišt'ujicl látky
(TZL) 1,119 t, oxidy dusíku NOx vyjádřené jako NO2 6,323 t, oxid uhelnatý (co) 0.233 t. organické látky
vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) 2,239 t,

výroba anthrachinonu (lV. linka - katalytická dopalovaci jednotka kd): tuhé znečišt'ujlcí látky (TZL)
0,272 t, oxidy dusíku NO, vyjádřené jako NÔ2 5,907 t, oxid uhelnatý (CO) 1,556 t, organické látky vyjádřené
jako celkový organický uhlík (TOČ) 0,245 t.

výroba esterů (katalytická dopalovaci jednotka hk ENGINEERING - KJ 2500): tuhé znečišt'ujÍcÍ látky
(TZL) 0,101 t, oxidy duslku NO, vyjádřené jako NO2 0,025 t, oxid uhelnatý (CO) 0,017 t, organické látky
vyjádřené jako celkový organický uhllk (TOČ) 0,025 t.

Plynové kotle pro ohřev reakčních kotlů výroby esterů

Kotel K1: oxidy dusíku NOx vyjádřené jako NO2 0,174 t, oxid uhelnatý (CO) 0,024 t.

Kotel K2: oxřdy dusíku NOx vyjádřené jako NO2 0,179 t, oxid uhelnatý (CO) 0,001 t,

Kotel K3: oxidy dusíku NOx vyjádřené jako NO2 0,177 t, oxid uhelnatý (CO) 0,001 t.

Kotle K4: oxidy dusíku NOx vyjádřené jako no? 0,039 t, oxid uhelnatý (CO) 0,001 t.

Kotle K1 - K4 - celkem: oxidy dusíku NOx vyjádřené jako NOz 0,569 t, oxid uhelnatý (CO) 0,027 t.
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Množství emisí znečišt'ujících látek za rok 2019:

výroba anthrachinonu (l. - Ill. linka - katalytická dopalovaci jednotka CATOX): tuhé znečišt'ujícl látky
(TZL) 1,034 t, oxidy duslku NOx vyjádřené jako NO2 6,051 t, oxid uhelnatý (CO) 0,294 t. organické látky
vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 1,881 t,

výroba anthrachinonu (IV. linka - katalytická dopalovací jednotka KD): tuhé znečišťujícl látky (TZL)
0,281 t, oxidy duslku NÓk vyjádřené jako NO2 6,118 t. oxid uhelnatý (CO) 1,612 t, organické látky vyjádřené
jako celkový organický uhlík (TOČ) 0,254 t.

výroba esterů (katalytlcká dopalovací jednotka HK ENGINEERING - KJ 2500): tuhé znečišťujlcí látky
(TZL) 0,096 t, oxidy dusíku NOx vyjádřené jako NO2 0,024 t, oxid uhelnatý (CO) 0.024 t, organické látky
vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 0,032 t.

Plynové kotle pro ohřev reakčních kotlů výroby esterů

Kotel K1, oxidy duslku NOx vyjádřené jako NÔ2 0,134 t, oxid uhelnatý (CO) 0,059 t,

Kotel K2' oxidy dusíku NO, vyjádřené jako NÔ2 0,076 t, oxid uhelnatý (CO) 0,002 t.

Kotel K3: oxidy duslku NOx vyjádřené jako NÓ2 0,064 t, oxid uhelnatý (CO) 0,004 t,

Kotle K4: oxidy dusíku NOx vyjádřené jako NÔ2 0,018 t, oxid uhelnatý (CO) 0,002 t.

Kotle K1 - K4 - celkem: oxidy duslku NOx vyjádřené jako no? 0,292 t, oxid uhelnatý (CO) 0,067 t.

Celková výše poplatků za provozovnu za kalendářnl rok 2018 byla 58 400 Kč, tj. vIce než 50 000 Kč,

Poplatkové přiznáni za vyjmenovaný stacionární zdroj znečišt'ovánl ovzduší za kalendářní rok 2018 bylo
předáno v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinnosti
(ISPOP) Ministerstva zivotnlho prostředí České republiky dne 29. 3, 2019, tj. v termínu 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 integrovaném registru znečišt'ovánl.

Celková výše poplatků za provozovnu za kalendářnl rok 2019 byl 68 800 KČ, tj. více než 50 000 KČ,

Poplatkové přiznáni za vyjmenovaný stacionárni zdroj znečišťování ovzdušf za kalendářní rok 2019 bylo
předáno v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
(lSPOP) Ministerstva životnlho prostředí České republiky dne 30, 3. 2020, tí, v terminu do 31. 3. 2020
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 integrovaném registru znečišt'ovánl, resp. v terminu do 30. 6. 2020.

ušLěnÍslle zákQna o RČedchá:eni ek9!9gickg.úimě:
Provozovatel má zpracováno základni hodnoceni rizik dle požadavků zákona č. 167/2008 Sb.,
o předcházeni ekologické újmě a její nápravě pro zařízeni nVýroba antrachinonu, změkčovadel a esterů -
odloučený 7, provoz ORGANIK Otrokovice" ze dne 1. 1. 2013. Zpracovala Ing. Silvie Kaizarová, celkový
počet dosažených bodů je 70. Společnost je certifikována v systému ISO 14001 od roku 2012, platný
certifikát ze záři 2018 byl předbžen, a proto není vyžadováno podrobné hodnocení rizik podle zákona
Č. 167/2008 Sb.

K9!!trolaN|ášen| do irz - ohlaš(?vaci rpk 201Q a 2019

Provozovatel podal hlášeni do Integrovaného registru znečišt'ová ní prostřednictvím ISPOP, za ohlašovacl
roky 2018, 2019 za provozovnu ,,Organik Otrokovice°, identifikační číslo provozovny (CZ01132186).

Za skutečnosti roku 2018 podal hlášení dne 29. 3, 2019, V hlášeni bylo uvedeno 157,44 Urok přenosů
nebezpečných odpadů mimo provozovnu a 26,746 t/rok přenosů ostatních odpadů mimo provozovnu.
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Za skutečnosti roku 2019 poda! hlášeni dne 6. 4. 2020. V hlášenl bylo uvedeno 212,7 úrok přenosů
nebezpečných odpadů mimo provozovnu a 21,96 Urok přenosů ostatních odpadů mimo provozovnu.
Na základě tiskové zprávy MZP ze dne 19. 3. 2020 byl prodloužen termín pro podáni hlášeni dle zákona
o IRZ za $kutečno$ti roku 2019 o tři měsíce (tj. do 30, 6. 2020) vůči zákonem stanoveném termínu, který je
stanoven na 31. 3. následujlclho roku. Vzhledem k výše uvedenému C|ZP konstatuje, že provozovatel
ohlašovací povinnost za skutečnost roku 2019 splnil.
ČŮP byla předložena evidence vedená pro potřeby hlášeni do IRZ za skutečnosti roku 2018 a 2019 (tyto
podklady jsou součástl protokolu ve formě přílohy) ze které je patrné, že provozovatel nedosahoval v letech
2018 a 2019 ohlašovaclch prahů pro hlášení do IRZ ve věci přenosu znečišťujlckh látek v odpadnlch
vodách, přenosu znečišt'ujlclch látek v Qdpadech a úniku znečišt'ujÍcÍch látek do ovzduší, vody ani půdy.

ZiiZtění dle chem!¢kého zák'?na:
Kontrola ČlžP v oblasti agendy chemických látek je zaměřena na kontrolu povobvaných látek dle hlavy VIl
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prQsince 2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezováni chemických látek, q zřlzenl Evropské agentury pro chemické látky,
q změně směrnice 1999/45/ES a o zrušeni nařízeni Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č.
1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES,
ve znění pozdějšlch předpisů (dále též ,,nařizenl REACH").

Kontrolovaná osoba v kontrolované provozovně ,,ORGANIK" Otrokovice vyrábí pouze jednu látku splňujlcl
kritéria uvedená v ČI. 57 nařlzenl REACH, která je současně zařazená do přílohy XIV nařÍzenÍ REACH, a
to dibutyl-ftalát (dále též ,,DBP"), CAS' 84-74-2, ES: 201-577-4. Tato látka je povolena pro následujlci 3 typy
použití:

I) Použití DBP jako absorpčnlho rozpouštědla v uzavřeném systému při výrobě maleinanhydridu
(číslo povoIenl: REACH/16/1/0, s platnosti do 21. 2. 2027).
2) Použití DBP v bezdýmných praš ich - formulace: průmyslové použiti DBP jako povrchového
zpomalovače hoření, změkčovadla a/nebo chladiva ve výrobě směsí bezdýmných prachů na bázi
nitrocelulózy tj. směsi použité v rozbuškách - pyrokartuších (člslo povolení: REACH/16/1/1,
s platností do 21, 2, 2027). DBP je mimo jiné dodáváno společnosti EXPLOSIA a.s,, kde je z této
látky vyráběna směs pro následné použiti v rQzbuškách.
3) Průmyslové použití DBP v keramických páskách a tiskových pastách pro výrobu kondenzátorů
a lambda senzorů (číslo povoIenl: REACH/16/1/2 - platnost povoIenl do 21.2.2019, v současné
době výroba na základě povolenl následného uživatele - společnosti AVX Limited usazené ve
Spojeném království Velké Británie a Severního Irska - číslo povoleni: REACH 19/15/0, vydané ke
dni 21. 3, 2019 s platnostf na 7 let).

V době kontroly nebyl vyrobený DBP naskladněn v prodejních obalech, Kontrolovaná osoba poskytla
inspekci štítek této chemické látky (přiložen). Na štítku jsou uvedeny všechny tři člsla povolení pro výše
uvedené typy použiti. DBP je určen pouze pro pmfesionálnl použití. Štítek obsahuje všechny náležitosti dle
požadavků ČI, 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Č.1272/2008 ze dne 16. prosince 2008
o klasiňkaci, označováni a balení látek a směsi, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů (dále též ,,nařlzenl CLP"). Látka DBP
je klasiňkovaná jako nebezpečná, a to konkrétně jako toxická pro reprodukci, kategorie IB (Repr,
1B;H360Df) a akutně toxická pro vodní prostředí, kategorie 1 (Aquatic Acute 1;H400)- Klasifikace odpovldá
hlavě || nařízení CLP, protože souhlasI s harmonizovanou klasifikacl této látky uvedenou v tabulce č. 3,
přílohy VI nařízení CLP,

Kontrdovaná osoba má také pro látku DBP zpracovaný bezpečnostnl list nazvaný jako ,,DIBUTYLFTALÁT",
datum revize: 3. 6, 2019 (přiložen v elektronické podobě včetně scénářů expozice). Obsah bezpečnostního
listu odpovldá ust. článku 31 ,,Požadavky na bezpečnostnl li$tÝ a pflloze ll ,,Pokyny pro sestaveni
bezpečnostních listů" nařizenl REACH. Kontrolovaná osoba má také zpracovány scénářé expozice k této
látce, které přikládá odběratelům jako přílohy bezpečnostního listu. Kontrolovaná osoba přikládá
k bezpečnostního hstu vždy konkrétní scénář expozice pro požadovaný typ použití odběratele. Kontrolovaná
osoba předává bezpečnastnl listy látky DBP aktivně odběratelům této látky v elektronické nebo písemné
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podobě, a to vždy při první dodávce této látky nebo v pHpadě provedeni revize bezpečnostního listu.
Kontrola nebyla zaměřena na kontrolu používáni látky DBP ve výrobě s ohledem na uplatňovánl opatřeni
k omezeni rizik dle ČI. 37 odst. 5 nařizenl REACH.

Kontrolovaná osoba je jediným evropským výrobcem DBP. Obvyklé roční množstvl vyrobeného DBP se
pohybuje okdo 1 000 tun, V roce 2019 bylo vyrobeno 979,2 tun DBP, ČŮP provedla kontrolu registrační
povinnosti dle hlavy || nařízení REACH. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba má látku DBP
zaregistrovanou, jako výrobce, pod registračnlm číslem: 01-2119493042-44-0000, pro množstevní rozmezí
" 1 000 tun l kalendářní rok, a to od roku 2010.

Dále ČŮP provedla kontrolu plněni povinnosti dle ust. ČI. 35 nařizenl REACH, Pracovnici jsou pravidelné
1 x za rok školeni v oblasti BOZP a PO (vzhledem k nakládání s chemickými látkami). Současně mají
přístup k irdbrmacím poskytnutým v souladu s ČI. 31 a 32 nařízenl REACH ohledně nebezpečných látek
a směsí, které použivajl nebo jejichž účinkům mohou být vystaveni. Tyto údaje mají k dispozici ve formě
bezpečnostních listů, které mají k dispozici na vnitropodnikovém portálu spoIečnostl DEZA, a.s.
v elektronické podobě,

ke z|eešení stavy
1. Doplnit chyběČc| havarijnl soupravu na stáčiště autocisteren (objekt č. 1088) a o této skutečnosti

informovat ČkP na emailovou adresu nebo prostřednictvím OS
Termín: 31 7.2020

Kontrolní z|ištěn1 - závěr:
Skutečnosti zjištěné dnešní kontrolou (provedenou dne 13. 7. 2020) na zařlzení ,,Výroba
antrachinonu a esterů - odloučený provoz ORGANIK Otrokovice" nepovažujo ČIŽP za porušeni
integrovaného povoleni, zákona o integrované prevenci, zákona o odpadech, zákona o vodách,
zákona o ovzduší, zákona o IRZ, zákona o chemických látkách ani zákona o předcház0ní ekologické
újmě.

Přílohy protokolu o kontrole:
· Plná moc udělená panu , udělená dne 20. 12. 2019 ve ValašskémMeziřlčl společnostl DEZA, as., IČO: 000 11 835

· Evidence vedená pro potřeby ohlašování do IRZ za skutečnosti roku 2018 a 2019
· Štítek chemické látky dibutyl-fta1át (DBP). přiložen v tištěné podobě
· Bezpečnostní list chemické látky dibutyl-ftalát (DBP), datum revize: 3. 6. 2019 včetně scénářů

expozice, přiloženo v elektmnické podobě

Podklady a ostatní materiály, o kteN se kontrolní zjištění opírá:
' výpis z obchodního rejstříku ze dne 13. 7, 2020 (zdroj or.justice.cz)
· Rozhodnutí o vydáni IP, vC. změn IP ve znění změn IP č. 1 - 12 pro předmětné zařízení
· Zprávy o plnění podmlnek IP za skutečnosti roku 2017, 2018, 2019 (zdroj is lPPC)
· Hlášeni do IRZ za skutečnosti mku 2018 a 2019 (zdroj ispop)
· Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2018 a 2019 (zdroj lSPOP)
· Základni hodnocenl dle požadavků zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její

nápravě pro zařlzenl ,,Výroba antrachinonu, změkčovadel a esterů - odloučený 7. provoz ORGANIK
Otrokovice" ze dne 1, 1. 2013.

· a další doklady a podklady uvedené v textu tohoto protokolu

Byla pořízena fotodokumentace: ne
Byly odebrány vzorky: ne
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Q'SKÁ INSPEKCE

ŽJVOTNĹHO PROS1'ŘEDĹ

Vyjádření kontrolované osoby nebo povinné osoby přítomné na místě kontroly:

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 doručeni protokolu o kontrole,
a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno.
Námitky se podávají písemně nebo v elektronlcké podobě podepsané zaručeným elektronickým
podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sitě do datové schránky, Z námitek musí být zřejmé,
proti jakému kontrolnímu zjlštění směřuji, a musí obsahovat odůvodněni nesouhlasu s tímto
kontrolním zjištěním.

Datum vyhotovení: 13. 7, 2020

Podplsy kontrolujících:
Ing, Barbora Herberková

1—~"

Ing. Marcela Vejmělková

(n, ,Ť Djmovzalová

Kontrolovaná osoba 8tvrzuje svým podpkem pkvzětí.

l 6 !
Á ŽĺVOjN|HO,, (k- -ad pAQ.5TŔEljĹ

' (:EZA A B, .2. l
r 1\h./ c'i/l

l

Ing. Viktor Volčfk, Ph,0,

Ing, Michaela Raková, Ph.D.

Ing, Petr Musil

Tento protokd q kontrole byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, čItá 47stránek,
stejnopis č, 1 - č|Zp,
Stejnopis č. 2 - kontrolovaná osoba

Č.J.: ČIŽP/47/2020/7031 Spis: zN/ČlŽP/47/36S7/2020 Strana 47



Plná moc

Akciová společnost DEZA, a.s., se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00011835, zapsaná do obchodního 'ei$třÍku vedeného Krajským
soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 120,

zplnomocňuje tinito vedoucího odboru řízení ISO a životního píostř'edí
, nar, trvale bytem

k tomu, aby zastupoval zde výše uvedenou akciovou společnost DEZA, a,s, před orgány státní
správy a samosprávy ve věcech ochrany Zivo(ního 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 miino jiné (nikoliv však výlučně) rovněž zápisy
z jednání, protokoly o kontrolách a jiné obdobné písemnosti, tyto přejímat a podávat k nim
námitky a připomíiiky, případně proti nini podávat opravné prostředky, které zákon připouští.

Tato plná moc se uděluje na dobu výkonu funkce vedoucího odboru řízeni ISO a životního
prostředí s účinnosti od data jejího podpisu, nejdéle však do 31.12.2021. Nahrazuje předchozí
plnou moc udělenou dne 3 .8.201 8.

Ve Valašském Meziříčí dne 20. 12.2019

AGROFERT, a,s,
místopředseda představenstva
DEZA, a.s.

v plné moci

člen představenstva
DEZA, a.s.

Tuto plnou moc přijimáin.

DEZA, ms., Ma$arykova 753. Krásno md Bečvou 757 01 Valašské Mezďiči, 1¢: Q0ji1835, DIČ' CZC'®i1835, Tet : ' 420
571 691 11i,
Fu: "420 571 61 1 54Eí, www.dezacz. Spcihčnost zapsána v obchodnim re]$1řiku védéMm Ktapkýrn $cjudem v OStřävě,
o0dä B, vložka 120
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Objem vypouštěných odpadních vod z výrobny Anthrachinonu v roce 2018:

Původ objem "m3/rok"
Pitná voda 380

Užitková voda 553
Srážkové vodý 4550

Celkem 5483

Analýzy Anthracenu, provedené v roce 2018:

Datum odběru Místo obsah anthracenu "uM "
06,04,2018 Jímka OV 163
20.06,2018 jímka OV 91,5

Kanalizace
26,09.2018 Jímka OV 32,9
18,12.2018 Jímka OV 12,6

75

Množství anthracenu ve vypouštěné vodě v roce 2018:

Obsah anthracenu: 0,075 g/m3
Celkem: 411,225 g/rok

OhlašovacI práh IRZ v přenosech ve vodě (kanalizaci): 1 kg
Ohlašovad povinnost IRZ: NE, obsah " 1 kg, tj, 0,411 kg/rok 2018

Množství anthracenu v odpadech v roce 2018 (nepodléhá ohlašovad povinnosti):

odpad převážený na spalovnu

předpokládaný obsah 1% antracenu -ODHAD

20 tun kapal. odpadu s obs. anthracenu
18,12 tuh. odpadu $ obs, anthracenu
381kg

Ohlašovací práh IRZ v přenosech v odpadech : 50 kg
Ohlašovad povInnost IRZ: ANO, obsah > 50 kg, tj. 381 kg/rok 2018



Integrovaný registr znečišťováni - skutečnost roku 2018, provozovna ORGANIK Otrokovice
Ochrana ovzduší - IRZ l Emise do ovzduší - blíže OS GŘ 219, agenda IRZ k předání k 31.3. běžného roku

Strana č. 1

pč zaňzení/zdroj Název výrobny Emise Emise Anthrachmon Emise estery Emise Anthrachinon ! Skladováni estery Stáčeni FA z AC SUMA
Organik, 6. provoz Kotle pk1 aŽ PK4 |.411. linka jedn. term. dopal. lV. linka ' Centr. odsáváni AQ Organik

škut. r, 2018 (souCet) Katal. dopal. Catôx KJ2500 Katal. dopal. KD Skuť. r. 2018
zd'oj 070 zdroj 704 zdroj 705 zdroj 706 zdroj 707 zdroj 708, 710

Kategorie vyjmenovaný zljf'Qj vyjmemvaný zdroj vyjmenovaný zdroj vyjmenovaný zdroj vyjmenovaný zdroj Nevyjmen. zdroje --—
Látka Limit Yrok

1 Methan 100 t - - -
2 Oxid uhelnatý SOOt 0,027 0.233 0.017 1.556 - - 1,833
3 Oxid uhličitý 100 0CK)t 910,85 855,35 57,22 440,59 - - 2264.01
6 Amoniak tO t - - · - - - -
7 Těk. org. látky lOOt O 2.798 0,031 0.306 0,0051 0,001 3,141
8 Oxidy dusíku lOOt 0,569 6,323 0,025 5,907 - - 12,824

11 Oxidy siry 150t - ' - - - - - .
52 Tetrachloretylen 2 t - - - - -

výrobky Limit kg/rok
62 Benzen 1(XXjkg - ' i '. .
68 Naftalen IDO kg - - - - ' - - l .
61 Anthracen 50 kg - - - - - 0,051 O,OS1 "
70 DEHP 10 kg
72 pau (PAH) 50 kg - - . , . - - .

Těžké kovy Limit kg/rok I
l17 Arsen 20 kg - - ,

18 Kadmium 10 ke - - - - ' - -
19 Chrom l Cr 1CK) kg - - - - - - ' .
20 Měď/ Cli 100 kg - - - -
21 Rtuť/ HE 10 kg
22 Nikl l Ni 50 kg
23 Olovo /Pb 200 kg
24 Zinek lZn 200 kg - - - - - -

OstatnÍIátky kg/rok
47 PCDD/F 0,0001 kg - l
54 HF 5 000 kg - - -
80 HCI 10 000 kg - - - - - -

- TZL nestanem O 1119 101 272 O 2 1494
86 PM10 50 000 kg O (100 % TZL) 1063 (95 % TZL) 96 {95 % TZL) 258,4 (95 % TZL) O ],3 (65 % TZL) 1418,7

" Mezi tzv. PAU (= PAH) jsou zahrnuty 4 vyjmenované: 1. benzo{a)pyren, 2. benzo(b)f1uoranthen, 3- benzo(k)f1uoranthen, 4. indeno(1,2,3-cd)pyren

Strana č. 1



Doplňková příloha k IRZ a Souhrnné provozní evidenci stacionárních zdrojů znečišťováni ovzduší za rok 2018.

A. Emise CO:, - provozovna Organik Otrokovice

Množství emisi CÔ2 vznikajici z jednotlivých zdrojů znečišťováni ovzduší:

ČÍslo zdroje Název zdroje Spotřeba ZP Koeficient_1* Emise CO2/ZP Koefkient 2 Celkové emise CO2
[m'/rok] Im' ZP x 1,921 kg Im' ZP x 1,921 kg [t/rok] t/rok

070 plynový kotel PKl 160708 1,921 308,72 1 308,72
070 plynový kotel pk2 1430Q8 1,921 274,72 1 274,72
070 plynový kotel PK3 145268 1,921 279,06 1 279,06
070 plynový kotel pk4 25172 1,921 48,36 l 48,36
704 jednotka Catox 342510 1,921 657,96 1,3 855,35
705 jednotka KJ25OO 22913 1,921 44,02 1,3 57,22
706 jednotka KD 176425 1,921 338,91 1,3 440,59

Suma — — 1951,74 2264,01
* Uplatněna národní hodnota EF, výhřevnosti a oxidačního fáktoru z české národní inventarizační zprávy z roku 2018. Koeficient_1 stanoven výpočtem:

1 m' zp x výhřevnost (NOl) [Mj/m'] x emisní faktor (EF) [kg CO2/MJ] x oxidační faktor (OF) = 1 x 34,679 x 0,0554 x 1 = i,921kg CO2/m' ZP

B. Přepočet TOČ na voe

Zaňzení/zdroj Název Emise Emise Anthrachinon Emise estery Emise Anthmchinon Skladování estery Stáčení FA z AC SUMA
výrobny Kotle PK1 až PK4 |.411. linka - Caůjx KJ2500 N. linka - KD Centr. ods. AQ Organik

Organik, 6. Provoz (součet) (součet) Skuť r. 2018
Sk.r.2016 zdroj 070 zdroj 70'4 zdroj 705 zdroj 706 zdroj 707 zdroj 708, 710
Kategorie Vyjmenovaný zdroj Vyjmenovaný zdroj Vyjmenovaný zdroj Vyjmenovaný zdroj Vyjmenovaný zdroj Nevyjmen. zdroje

OhlaSov. látka-tuny
TOč 2,239 0,025 0,245 0,004 0,001 2,514
Součinitel 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
voe* ( Z TOČ) 2,798 0,031 0,306 0,005 0,001 3,141
"voe = TOČ * 1/0,8 = TOČ ' 1,25; POZOR > TOČ nerovná se voe

Dne: 14.1.2019
Vypracovala: Ing. pavla Bergerová

Dne:
Schválil:

14.1.2019
Ing. Bohumír Sotorník, vedoucí provozu Organik



Yŕěľ7'jSY IateK ' oapaaecn
Odpad

č. Čŕdo CAS znečíšťujíá látka Přenosy v odp. 15 oz 02 jiné odpady 2017 2017 IRZ 2016 Ohlašóvacŕ IRZ 2011 IRZ mo IRZ 2009
odpadech $pabvna

rTE/kg kgl'ok mť/kpp kg/rok kq'rok kg/'ok kýrok " WrQk" p°"innost 2012 kg/rok kg/rok kdmk

- - _sušina j%j - 76.0 87,0 - . .
17 - Arsen a 5bučeninY {jakQ As) SC) om DAO - 0,00
18 - Kadmium a SiôuČ. (jakQ Cdl 5 OAX) d,® - 0,00
19 - Chrom a 51oLtč.enirW (jako Cr) 2qč) o,0ů 0,00 - - 0,00
20 - Měď s|ouenmy (jako ČUl 500 ôÁX) 0,00 - - D,00
21 · Rtuť a slouČeniny ýako 5 0,cxj 0,00 - - 0,00
22 - Nik! a sloučeniny (jako Ni) sod OAJ q(j0 - - 0.00
23 Qovq a 5joučer)iny (jako Pb) 50 Q,® Q,00 - - ij.,00
24 - anek a siouČeniny ¢jako Žt'l) gu) 0,(x) DAO - 3.00

IRZ 2018 : DEZA a.s. Organik Otrokovice - porovnání s prahovými hodnotami přenosů znečišťujIcIch látek v odpadech (kg/rok)

F .r K Ô

Přemsy odpacu mimo provozovnu i.
Přenosy v odp. 15 02 á2 odp. 07 01 99 jiné odpadv 2o:t8 2017 ¶kz 2014 1rz 20'13 irz2uu ákZ 2ů31 Ntz 2010Č cĺšjo CAS Znecišťujid Látka odpadech mg/kR kg/rok rrE/kg @rok mg/kg kg/rok kg/rok kg/mk

WTľjk Wrok Kúnů
- Odpady nebezpeČné 2 DQQ 157 Q 187 217 lj09679 114 762 12 261 m 612

_ Odpady Qstätni _ 2 CKX)0CJQ ť .?N ': 557 llZ32

M=::d' ,,,,u, ,p,awváni(R/D) :jř= ,=i Použitá metoda Název osoby p·ovädějki využmjodstjran&n (ĺČ} Adresa osoby P~dčNi vyuůti/odmaněnl Po'námka

, {mimo IRZ]17,620 R NE Měřeni (M) Váženi ho: 46901094 Metäššrot a.s., CUCX)"J78, Mánesova 510, 763E Máne»uva 510. 76362 Tlumäčov využiti
2.08 _ R NE Měřeni' (M) váženi IČO: 032142$7, SMína, a.s. 1ČL· czsa2064, vídeňská 104. 252 SO Vestec, využiti

5,222 d ne MěřenĹ (M) Váženi IČQ 25638955, suez VYUŽiti zdrojů a.s., Napajedekská 1552, 76502 ôtrokcNice Qdstraď)ěm
1,824 D NE Měření (M) Vážení IČC': 42194920, Márius Pedersen, NČZ CZFKXJ354. Kviekcwice 17/H, 76502 Qd$mněni'

26,746 , Součet mnoĹstvÉ ostatní lt/rok)

Přenosý odpadu mimo provozovnu Il. - ostatní odpad (podlimitní rnnožstvň

rMnožství odpadu l . Předán Metoda .. . , , , .
, . Pozná mka(v t/rokl , P"'t'up zpracov:mi IR/D) mimo ČR tji~,n,[ pc'uuta metoda Název Qsoby provádějící (JČ) Adresa osoby Yovádějm vyuzití/odstranem .

, , — (mimo IRZ)21.520 ' 'J NE Měrem(M) Vážení SITA cz a.s. [2563&955) Napajedelská 155Z 76502 Otrakovice ďmzněni
135,921) l " NE Měřeni (M} Vážení" DELA, a.s-, spabvna (00011835) Masarykova 753, 75728 Val.Meziřiči odsmněni

l

!57µMij Součet mnoZstvi nebctpečný (Úrok)

Přenosy odpadu mimo provozovn u iii. - nebezpečný odpad

zprauyval: 25.32019 ŠvätďW



n Ú'/Ä jp /L'e ,Pok- AZ17

objem vypouštěných odpadních vod z výrobny Anthrachinonu v roce 2019:

Původ ob cm [m3/rok
Pitná voda 345

Užitková voda 463
Srážkové vodý 4550

Celkem 5358

Analýzy Anthracenu, provedené v roce 2018:

Datum Qdběru Místo obsah anthracenu
06.03,2019 Jímka QV 109
04.06.20l9 jímka OV 11.4
1lq9.2019 Jímka OV 76,2
09.12,2019 jímka OV 6,99

50,8975

Množství anthracenu ve vYpoůštěné vodě v roce 2019:

Obsah anthracenu:
Celkem:

0,0508975 g/m3
272,708805 g/rok

Ohlašovací práh IRZ v přenosech ve vodě (kanalizaci): l kg
Ohlašovací povinnost (RZ: NE, obsah " 1 kg, tj. 0,273 kg/rok 2019

Množství anthracenu v odpadech v roce 2019:

odpad převážený na spalovnu - kapalné odpady [tuny)-
- pevné odpady [tuny]:

předpokládaný obsah 4% antracenu - ODHAD

Ohlašovací práh IRZ v přenosech v odpadech : 50 kg
Ohlašovací povinnost IRZ: NE

Celkem 76,41 tun odpadu za r,2019 z provozu AQ s obsahem anthracenu do 5%

9,54
66,87

3056,4

zpracoval: 6,4.2020
Ing. Svatava VráZelová



integrovaný registr znečišťováni - skutečnost roku 2019. provozovna ORGANIK Otrokovice, emise do ovzduší jbli'že sp e 07)

Plyn. kcvtle Anthrachmon E5terV Anthrachinon Skladováni Stáčení FA z AC ORGAN1K
Zakz^/zdrQi PK1 až PK4 L4tl.řmka (Kí 2500} lV. %ka estery Cenuáhi odsáváni

Pořadové
.. (sôuč"t) (CATůX) (KD) m"b Či8o emisního zdroP 070 7Cb4 705 706 707 708, 710

SUMA
Kategoňe zdroje vyjmemvaný VYimenovaný vyjmenowM vYimenouaný vYimenQvaný Nevyjmenowný

- Látka ůmit t/rok
l Methan ido t - - ·
2 Oxid uhelnatý SQQ t 'J,U6' '9.234 i£1_ - - 1,997
3 Oxid Uhfič|tý lOk) QQQt 836ao 925,39 66,i9 377,79 - - 2 206,18
6 Amoniak IQ t
7 Těk. ocg, látky lOOt O 2,352 1),04() 0,318 0,0Q8 0,001 2,718
8 Lhidy dusíku lOOt 0,292 6,051 'JJJ2C 6,118 - - 12,485

11 Oxidy siry 15Ot - - · -
52 TetrachlQreMen 2t

- LMca Limit kg/ró
62 Bérizen 1(KKJ kg
68 Naftalen 1QQ kg - - -
61 Anthracen 50 kg - · · - - OAS OAS
70 DEHP 10 kg - · -
n PAU (PAH] SO kg

- Těžké Kqvy LinNt kg/rok
17 Arsen 20 KR - - -
18 Kadmium 10 kg - - - - - - -
19 Chrom l' Cr 100
20 Měďj Cu 100 kg - - - -
21 Rtuť J Hg IQ kg - - - -
22 Nikl ,' Ni 50 kg - - - - - - -
23 Olovo lpb 200 kg - - - - - " "
24 Zinek lZn 200 kg - - - - - -

- OStatní látky kg/=
47 PCDD/F
54 HF 5 (XX) kg - - - - - - -
80 Há 10 (XX) kg - - - - - -

TZL nestanov. O I(ň4 % 2&1 ú 2 I 413

86 PM,, SO (XX) kg Q 982,3 91,2 267 O 1,3 l 342
(1(X) % TZL) (95 % TZL) (95 %TZL} (95 % TZL} - 65 % TzLj

" Mezi Uv. PAU (" "AHj ]5ätj zahrnuty 4 vyjmenované: 1. benuj{a)pyrm, 2. befm(b)fluMarlthen, 3, ber)zo(k)nljorantm 4. irKkrlo(123-cd)pY'en



Doplňková pŕílQha k irz a Souhmne DřovoznĹ evidenci stacionarnich zdrojů znečišťování ovzduŠí za wk 2019.

A- Emise CO, - FwwouMma Orkanik Otrokovice

M nožmi emisí CO, vulikajÍcÍ z jednotlivých zdrojů znečišťováni QvUjůšf:

$pcMeba zp KDefldmt i" Ročníemřse CQ, ze ZP Koeficient 2 Celkové emise CO,,Ž Ná.ev
[m'/Mc] (Emdsnľfaktor CO,) [t/rok] (CO, ttechndogie) [t/rok]

70 Plynový kotel PK1 1"4 697 277,88 l 277,&8
7Cl Plynový kotel PK2 131926 253.35 1 25335
7q plynový kotel PK3 137 660 264,36 1 26436
70 plyncivý kcitd pk4 21458 l,92C 41,21 l 41,21

704 jed mtka Catox 370 670 '/11.84 1,3 925.39
705 jed notka KJ25OO 26 513 50,92 1,3 66.19
706 jednotka kd ISl ?2" 290,61 1,3 377,79

Suma - - - 1890,17 - 2206,18

Poznámka: "l Uplatněna národní hodnota EF, výhřevnosri a oxidaČního faktoru z české národnŕ inventaňzačnI zprávy z roku 2019. Koefkiem_1 stanoven výpočtem:
1 m' ZP x výhřevnost (NCV) 1Mj/m'] x emisn' faktor ĹEF) [kg COJMJ] x cmdačni fákto' (OF) lx '4,k27 x ů,ÔSS4h x 1 1,920 CO,/m' ZP

B- Přepočet TOČ ria voe

Pfyn- kotle Anthrachim Estery AnthracNňon Skladavám" Stáčeni FA z AC ORGAN(K

Pořadové Zařízeni/tdroj PK1 až PK4 1Alljinka (KJ 2500) IV. linka estery odsáváni
j'ouč"t) (cAToxj (kd) aqči'1° , Či,b enNsmho zdrcýe 070 704 70S 706 707 708, 710

SUMAKatuQňe zdroje VYjmenovany vyime'K'vamý Vyjmemvaný VYim"no'aný VWnenovaný Nevyjmenovaný

- TOč - :,:':8: CnO32 Cn254 0,CO6 CLOOl 2,F74
SQůčinite! - 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

7 voe {přepočet 2 TOČ) - 2,351 0,040 0,318 OJKk8 0,001 2,718

Dne: ZL0LZC)2Ci vypracovala:
Schválil:

lne, pavla Bergerová, technolog provozu Organik
trig, 6ohumir šotom Ik, vedooci Movozu Orga nik



IRZ 2019: DEZA a.s. Organik Otrokovice - porovnáni s prahovými hodnotami přenosů zneČiŠťujících látek v odpadech (kgjrok)

pTéň"SY täFěK " oapaaecn

Přemsy y odp. ů7 ó1 odp. 0701 gg jiné odpady Oh|á~á 2019 20118 2017 2016 mis 2014 2M3 2012 2011 ma 2Qlj9Čkb ČAŠ Zmašťujici látka odpadech
, pKyvirlno5tmg/kg kg/rok mg/kg kg/rok mgjkg kg,lrok kg/rok kdrQk kg/rok kurQk kgjmk kg/rok kg/rok kg/rcik kg/rok kg/rok kddok

- sušina [%] - 76,0 87,0 - .
17 - Arsen a goucenim ako As) so - - 2,81 (1,19 - - ne 0,19 ? ? ? ? ? ? ? 0,01 o,u6 -
IS - Kadmium a slout (Jako Cd) 5 - - 0,,2 om - - ne 0,01 ? ? ? ? ? ? ? 0,02 0,16 -
i9 - Chrom a (jako Cr) 2lx) - - 9,36 CLG2 - - ne 0,62 ? ? ? ' ? ? ' (1,33 4,59 -
20 - Měď a sľoučeniny pko Cu) 5(JU - - 27,3 1,81 - - NE L8i ? ? ? ? ? ? ? i,93 4,49 -
21 - Rtuť a s|Qučenmy (jako Hgj 5 - ],23 qq'8 · - ne cla)8 ? ? ? ? ? ' ? 0,04 0,17 -
"n - Nikl a sloučeniny (jako Ni) 500 - 12 CLW - - ne 0',80 ? ? ? ? ? ' ? 0,14 2,75 -
23 Olovo a 5toučenlm (jako pbl so - - 3,54 0,24 - - ne 0,24 ? ? ? ? ? > ? 0,05 0,56 -
2á - Zinek a s|cmčenmy (j'ko Zrú 1íXjO_ - - 24 1,60 - - NE 1,60 ? ? ? ? ? ? ? 2,05 16,76 -

r A _ I 1

Přen:j$Y Qdpacu mimo prQvozQvnu I.
č. ¢islo cas znecrmici látk, Přenosy v odp. 07 0'1 odp. 07 q'ĺ 9'9 gné odpady 2019 2018 2017 2016 2fň5 m,s ZUčl3 2lň2 " 2úl1 ZOlO

cudp. íwm mg/kg kg/rok mg/kg kg/rok mg/kg kg/rok Úrok t/rok t/rok kgkok kg/rok Wrcjk Wmk

- Odpady nebezpečné 2 CUD 78460 76410 - 212,7 157 ? ? ? 3E7 m IQ9 579 n4 m u 1216t2
Odpady ostatní 2 0000CXJ - - 233 ? ? 6288 ? 115S7 11232 11672 21928 62 623

Přenosy odpadu mimo provozovnu 11. - ostatní odpad (podlimŕtnI množstv')
Množství Mpadu Postup zpracováni (R/D) přecjä: mim Tma PouLitá metoda Název osoby ~děiki ~ti/odmaněm (lČ) Adresa wwádějíd P"mámka

(v t/růk) Cr ursťov&N" (mimo IRZ)
2,980 D NE Měřeni (M) Váženi lCO: 25638955, SUEZ Využiti zdrojů a.s., IĹZ CZZ Provaz Otrokovic Napajedelská 1552. 76502 Otrokovie
0,% D NE MěřeM{M) Váženi 1¢0: 4219492D, Marius Pedersen, lČZ CZHO0354, Kvitkmice 17/1t, 76502 C Kvštkowce 17/IL 76!502 hcNovice odstraněni"
i&O2 r ne MěřeM{M) váženi ČO: 46901094, MetalXot as., @: CZZIXJ778, Mántscwa 5 LO, 76360 Tfun Máney)ua SIC), 76362 Tlumačw využití

21,960 Součet množství ostatní (t/'ok)

Přenosy odpadu mimo provozovnu III. - nebezpečný odpad
Množství odpadu předán mimo Metoda _ . . Y , PoznámkaPostup zpracován1{R/D) _ . , použiú meroda Název osoby WUvádělic| OČ) Acsre» QHtjY mváděiki využitĹ/Qdsmrběni

(v Úrok) ČR zµšťovam (mimo IRZ)
1422(J D ME Měřeni (M) Váženi SITA CZ ä.5. (25638955) Napajeď eŕská 1552, 76502 Otrokwice odsuaněr.i

198,480 D NE Měřeni (M) váženi ĎEZA, as., spalwna (OCXJ11835) Masarykuva 753, 75728 VaLMeziříči odstrarNni'

Z12,7QQ mnobtví rbebežpeč'rý (t/rok)

zpracwal: 6.4.2020 Svatava Vtáže4ovä


