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Protokol o kontrole

Kontrola Je prováděna na základě ust.
§ 34 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečlštěnl, o integrovaném

registru a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
(dále také ,,zákon lnt0grované prevenci"),
· § 76 odst. 1 plsm. a) a ust. § 81 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon o odpadech"),
· § 112 odst. 1 a § 114 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,vodní zákon"),
· § 27 odst. 1 písm. C) a odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějšlch
předpisů (dálo 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 o předcházení ekologické újmě"),
· § 23 písm. e) a § 27 písm. a) zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také
,,chemický zákon")
· dalších obecně závazných právních předpisů,
a procesně se řídl zákonem č. 255,/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem) ve znění pozdějších
předpisů, nestanoví-H jiný právni předpis jinak.
Kontrolní orgán: Česká inspekce životnlho prostředí, oblastnl inspektorát Bmo

Kontrolujkí Úméno, přljmenl, číslo průkazu ČIŽP)
Ing, Barbora Herberková, č,p. 457 - vedoucl kontrolní skupiny
Ing. Ivana Darmovzdová, č,p, 528
Ing. Marcela vejmělková, č.p. 039
Ing, Petr Musil, č.p, 019
Ing, Viktor Volčlk, Ph.D., č.p. 041
Ing. Michaela Raková, Ph,0., č.p. 031
Přizvané osoby na základě pověřeni kontrolního orgánu nejsou
Důvod přizváni: není

Kontrolovaná osoba:
Identifikační údaje právnické osoby (jméno, sídlo, IČO)" DEZA, as.. Masarykova 753, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 000 11 835

Zařízení: ,,Soubor chemických výrob"
Umktěni zařízeni: Kraj: zlínský
Obec: Valašské Meziřlčl 757 01 (čísla parcel uveden v popisu zařízeni)
Katastrální území: uvedena v popisu zařízení

ČJ,: ČlŽP/47/2020/7032 Strana 1



ZSKÁ INSPEKCE

21vqtn[ho pRňsTŘEDf

Fyzické osoby přítomné na místě kontroly za kontrolovamu osobu nobo povinnou osobu podle § 5
odst. 2 zákona č. 25512012 Sb. (na základě přědložené plné moci ze dne 20, 12, 2019, která je přibhou
tohoto protokolu o kontrole)

- vedoucí odděleni řizenl ISO a živôtnlho prostředí

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

Další osoby přítomné kontrole:
- vodohospodář a odpadový hospodář

- specialista životního prostředí
- oddělení REACH

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

Předmět kontroly:

Kontrolní úkon, jimž byla kontrola zahájgna: dne 3, 7, 2020 doručenlm oznámeni o zahájenl kontroly
ČŮP/47/2020/6881 ze dne 1. 7. 2020, pmstfednictvlm datové schránky
Kontrolované období: 1, 1. 2018 - 14. 7. 2020
Den provedeni zahajovacího kontrolního úkonu: 3, 7. 2020
Den a čas provedení kontroly na místě: 14, 7, 2020 od 8:30 do 17:30 ve Valašském Meziříčí
PosMnl kontrolní úkon: sepsáni protokolu v kontrolovaném zařlzenl ve Valašském Meziříčí
Den provedeni posledního kontrolního úkonu: 14. 7. 2020

Předmět kontroly:
jedná se o plánovanou kontrolu zahájenou dne 3. 7. 2020 doručením oznámení o zahájeni kontroly
(č|Zp/47/2020/6881 ze dne 1. 7. 2020), jejíž předmětem j8 zjištění plněnl povinnosti za rciky 2018, 2019
do dne kontroly na mlstě daných zákonem o integrované prevenci a integrovaným povolenlm (dále jen JP"),
které vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředl a zemědělstvl pod č.j. KUZL 72578/2006
ze dne 10. 11. 2006, které nabylo právni moci dne 30. 11. 2006, ve zněnl pozdějších změn integrovaného
povoleni (změna č. 1 - č, 24 v době kontroly) pro zařízeni ,,Soubor chgmických výrob' a dalších povinností
stancmných provozovateli zákony v oblasti životního prostředí, zejména zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 167/2008 Sb.,
o předcházeni ekologické újmě a chemického zákona č. 350/2011 Sb,

KQntro|a je %aměřena na niže umené technQ|oqické «!kv a s nimi am$lmi činnostmi

1. Provozu Ftalanhydrid,
2, Provozu Estery VM,
3. Provozu Benzol.

V kontrolním zjištěni - popisu zjištěných skutečnosti jsou uvedeny pouze relevantní závazné podmínky
Integrovaného povo1ení vztahujlci se k výše uvedenému předmětu kclntrQN. Ostatnl závazné podmínky
integrovaného povoleni nejsou v protokolu uvedeny.

Pro zařízenl kategorie 6.11. ,Chemická a biologická čistírna odpadních vod" a dalších s tímto $Quvisejicich
činnosti bylo vydáno provozovateli samostatné integrované povoIenl (či, KUZL 79506/2017 ze dne
27. 2, 2018, n.p,m, 17. 3. 2018). Vyjmuti z integrovaného povdenl .Zařlzenl souboru chemických výrob -
základni závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí" (název zařizenl platný do 22. 10. 2019, změnou IP č. 23
n.p.m od 23, 10, 2019 je nový název zařlzenl ,Soubor chemických výrob') proběhlo změnou IP č, 21
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čj. KUZL 69270/2017 dne 14. 2. 2018 n.p.m. 2. 3. 2018. Vzhledem k výše uvedenému již nejsou podmlnky
platné pro předmětnou ČOV součástí tohoto protokolu.
č|Zp provedla kontrolu předmětné chemické a biologické čistírny odpadních vod z hlediska ochrany vod
dne 12, 12, 2017 a kontrolnf zjištěni jsou uvedena v protokolu čj. ČÚP/47/2017/4783. Další kontrola
předmětné chemické a biologické čistírny odpadních vod z hlediska ochrany vod proběhla dne 5. 12. 2018
a kontrolnl aištěnl jsou uvedena v protokolu čj. č|Zp/47/2018/12514.

Kontrola integrovaného povoleni zařízeni .Soubor chemických výrob" pro niže uvedené technologické celky
proběhla ve dnech 5. 11. 2019.- 6. 11. 2019 a výsledky z této kontroly jsou uvedeny v protokolu o kontrole
čj. ČlŽP/47/2019/12470.

1. Zpracování surového dehtu a výroby smoly s projektovanou kapacitou destilace dehtu 460 000 Urok
a dalších přímo souvkejicich činností - kategorie 4.1.a)

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

Kategorie zařízení:
Viz níže v identifikačních údajlch

Kontrolní a|štění - popis zjištěných skutečnosti:

,,Soubor chemických výrob"

Identifikační údaje

!ymuařizeni .SoL|bor chemických výrob"-
PK)vozovate! DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

lC: 000 11 835

Kategorie přižení. 3J(ateqorie
4.1, Výroba organických clÍemických látek, jako jsou
a) jednoduché Uh|ovodíky lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené. alifatické nebo aromatické,
b) kyslikaté deriváty uhlovodíků jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny. estery a směsi
esterů, acetáty, ethery, peroxidy a perQxidové pryskyňce,
d) organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, ndrily, kyanatany, isokyanatany - hlavni
kategorie

|jmistěni zařízeni.
Kraj:
Obec:
Katastrálni území:
Pozemkové pamely:

Stavební parcely:

Katastrálnl území:
Pozemkové parcely:
Stavební parcely:
Kátastr&ní území:

zlínský
Valašské MeziHčí
Krásno nad Bečvou
p.č.: 336/12, 336/18 - 22, 336/23, 336/26, 1443/1 - 10, 144412 - 4, 1445. 1446/2 -
1446/7, 1447 - 1451, 1468/1, 1469 - 1474, 1491/2 - 4, 1492 - 1496, 1586, 1618,
1630 a 1631,
p.č.: 811, 1480, 1483/1 - 10, 2363 - 2368, 2370, 2371, 2373 - 2377, 2380, 2457.
2513 - 2523, 2525,

Bynina
p.č,: 98/16 - 98/19,
p.č,: 312, 313 a 351,

Juřinka
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Pozemkové parcely: p.č. 706/5 - 7,
Obec: Lešná
Katastrálnl území: Mštěnovice
Pozemkové pamely: p.č.: 103/1, 108128, 108/60, 108/62 - 108/67, 108/68, 108/70, 108/76 - 108/79,

108/82, 108/83, 108/84 - 112, 108/118, 1081119, 108/121, 108/128, 108/131,
108/132, 108/135, 108/136, 108/139, 108/156, 108/154 - 155, 108/157, 108/162,
108/164, 108/167, 108/168, 108/170, 115/1, 115/46 - 48, 115/49 - 115/52, 115/53 -
115156, 115/59 - 115/63, 115/64 - 115/65, 115/68, 115t'69 - 115/70, 115/72, 115/73
- 115/89, 199/2, 199/4, 238/2, 240/2, 241/2, 242/2, 527/1, 527/2, 527/3 - 527/5,
527/7, 527/8, 530 - 534, 544 - 545, 547/1 - 547/3,

Změnou IP. č. 22 se přidávají pozemkové parcely č. 108/104, 108/105 a 108/106
Stavební parcely: p.č. 115 - 130, 131/1 - 131/9, 135 - 143 145, 146 - 156, 165 - 181, 183 - 191,

199/1. 199/5, 203 - 206, 207 - 221, 226 - 228, 232 - 237, 238/3, 239, 240/1, 240/3,
241/1, 241/3, 242/1, 242/3, 257, 260 - 261, 264, 267, 268, 431, 435, 436, 437, 439,
440 a 444.

Katastrálni územl: Příluky
Pamely katastru nemovitosti: p.č. 219, 220/1 - 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8 - 220/14,

223, 224/1, 227, 256, 305, 306 - 308, 309 - 310,
Katastrální území: Lhotka nad Bečvou
Parcely katastru nemovitosti: p.č. 51/3 a 344/1

II. Popis zařízeni a s nim přímo spojených činnosti

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

1.1. kategorie 4.1. a) - jednoduché uhlovodíky

a) zařlzenl na zpracováni surového dehtu, výrobu základních Drganických polyaromatických látek,
výrobu preparovaných dehtů a smol $ projektovanou kapacitou dostilace dehtu 460 000 Urok

b) zařízení na výrobu těžkých sromátů s projektovanou kapacitou krystalizace AO I 36 000 t/rok,
s projektovanou kapacitou výroby anthracenu 2 450 Urok, $ prQjektovanou kapacitou výroby
filtrovaného deje 2 000 t/rok a s cdkovou kapacitou 600 Urok nádedujlcfch těžkých aromátů: pyren,
acenaften, fluorem fluoranthen a fenanthren

C) zařízení na výrobu naftalenu $ projektovanou kapaatou zpracování surového naftalenového oleje
65 000 Urok s projektovanou kapacitou výroby technického naftalenu 54 000 Urok a projektovanou
kapacitou výroby čistého naftalenu 15 000 Úrok

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

e) zařízení na malotonáZnl výrobu chemikálii s projektovanou kapacitou destilace benzolové frakce
3 375 Urok

1.2. kategorie 4.1. b) - kyslíkaté deriváty uhlovodlků
a) zařízenl na výrobu ftalanhydridu b p(gektovanôu kapacitou 48 000 úrok
b) zařízení na výrobu esterů s projektovanou kapacitou 50 000 t/ňjk

C) zařízeni na výrobu fěnolu a jeho homologů s projektovanou kapacitou zpracováni fenolátu sodného
35 000 Urok. s projektovanou kapacitou zpracování externí fenolické suroviny 10 000 Urok a s
prpjektovanou kapacitou kaustifikace sody 16 800 Urok,

d) zařízení na malotonážnI výrobu chemických látek s projektovanou výrobou indenkumaronové
pryskyřice 550 t/rok, s projektovanou kapacitciu odfeno|ován[ karbolové suroviny 15 400 Urok, s
projektovanou kapacitou destilace odfenolované karbolové suroviny 13 500 Urok, projektovanou
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kapacitou destilace ethylhexanolu 1 400 úrok. s projektovanou kapacitQu destilace výroby tetralinu
500 t/rok,

1.3. Kategorie 4.1. d) - organické sloučeniny dusíku (nitroderlváty)

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

2. Přímo spojené činnosti
2.1. souvisejici technické Jednotky

a) zařizenl pro zpracování sirných exhalaci s projektovanou kapacitou zpracování 306 kg/h H2Š
v odpadních plynech, s projektovanou kapacitou výroby siry 311 kg/h (maximálnl kapacita 7,5 Uď,
nominálnl kapacita 6,9 Uď)

b) druhotný onergetický zdroj o příkonu 24 MWé slouZl k výrobě cca 30 Uhoď přehřáté pá'y (6,3 MPa,
49O'C) pro turbogenerátor. Spalovací zařizenl je vybaveno odprašovacím zař'Izením (tkaninovým
filtrem) a zařizenlm na denitrifikaci spalin. výška komlnu pro odvod spalin je 40 m.

2.2 Další souvlse]ic1 činnosti

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

b) předehřlvacl a spouštěcí rampa dehtu
C) spouštěcí mm pa mazutu
d) spouštěcf rampa bonzol
e) spouštěcl rampa fenoll MTVCH
f) plnicl rampa dehtových olejů

g) plnicí rampa naftalen
h) plnicí rampa benzol

i) p|nÍcĹ rampa fenoV MTVCH
j) pInkí rampa auto cisteren - pIníci rampa smoly, plnící rampa naftalen, ftalanhydrid, ftalátů, fenol
k) plněni auto cisteren kapalnou sÍrou
l) skladováM kapalné sIry v nadzemním zásobníku

m) systém polních hořáků pro likvidaci sirovodíkových odplynú s kapacitou 590 kg/h
n) sklady surovin, meziproduktů a výrobků
O) skkdovánl těžké dehtové topné směsi (DTS) - zásobník o objemu 300 m'
p) sklady surovin, meziproduktů a výrobků - NádíZ ortho-xylenu

q) chemická čistírna oděvů - chemické čištěni oděvů.
r) záložni zdroj - Dieselagregát HZS. Záložni zďřQj energie pro rozvod těžké pěny po výrobním areálu,

situovaného ve strojovně podnikového hasičského záchranného sboru, jmenovitý tepelný přlkon 330
kW.

s) Skladovací zásobníky pro výrobnu Estery VM - zásobníky pro skladování surovin a výrobků o objemu
2x 1.800 m'.
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Ill. %Avazné podmínky pRovozlj zařízení

1. Emisní limity
1.1.1. Ovzduší

1.1.4. Zařízení pro výrobu anhydridu ftalové kyseliny (3. provoz, provozní celek 003/A, Ftalanhydrid)

a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 pÍsm. a) zákona ô ochraně
ovzduší so stanovují závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj'
· Diphylová pec c-71 (zdrcý č. 031, kód 1.1.a) uvedené v 1,1.4.a.
Tabulka 1.1.4.a. Závazné emisní Iimitv Dŕo vvimenovanů stacionárni zCrol - DiDhvlová Dec C-71Tabulka 1.1.4.a. závazné emisní imty pro vyjmenovaný stacionárni zcroj - Diphylová pec c-71

Látka nebo ,
Emisní zdroj jednotka Závazný emisní limit

ukazatel

Diphylová pec c-71, $pa|ujici NÔk mg.m"' 200'/100'°'}
zemni plyn, příkon 2,4 MW

zdroj č. 031 CO mg.m"' 100°/50"

Emisní limity vztaženy na normálni stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kysllku 3%
(vztaZné podmínky A).
" Emisní limit do 31. 12. 2019
" Emisní limit od 01. 01. 2020

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

Platné do 22. 10. 2019, změnou IP č. 23 (n.p.m. dne 23. 10. 2019) zní podmínka 1.1.4. bod a)
následovně:
1.1.4. Zařízeni pro výrobu anhydridu ftalové kyseliny (3. provoz, provozní cdek 003/A, Ftalanhydrid)

a) Na základě § 14 zákona q integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zd|g:
· Diphylová pec C-71 (zdroj č. 031, kód 1.1.a) uvedené v 1,1.4,a.
Tabulka 1.1.4.a. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj · Diphylová pec C-71

Látka nebo ,
Emisní zdroj Jednotka Závazný emisnl limit

ukazatel

Diphylová pec C-71, spalujici NOu mg.m"' 200'/ 100'·'
zemní plyn, příkon 2,4 MW

zdroj č. 031 CO mg.m" 100' l 50'

Emisní limity vztaženy na normálnl stavové podmínky a suchý plyn při referenčnlm obsahu kyslíku
3% (vztažné podmínky A).
' Emisní limit platný do 31.12.2019
2 Emisnl limit platný od 01.01.2020
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' Pokud provozovatel prokáže, že nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout
použitlm nlzkoemisnich hořáků, pIati specifický emisnl limit 200 mg/m'.

Platné do 14. 2, 2020, změnou IP č, 24 (n. p. m dne 15. 2. 2020) zní podmfnka č. 1.1.4,a) následovně:

1.1A. Zařízení pro výrobu anhydridu ftalové kyseliny (3, provoz, provozní celek 003/A, Ftalanhydrid)
a) Na základě § 14 zákona q integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovujÍ závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárnl zdroj:
· Diphylová pec c-71 (zdrpj č. 031, kód 1.1.a) uvedené v 1,1.4.a.

Tabulka 1,1,4.a. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - Dlphylová pec C-71
Látka nebo

Emisní zdroj ukazatel jednotka Závazný emisní limit

Diphylová pec c-71, spalujlcí NOx mg,m"' 200' l 100' '
zemni plyn. příkon 2,4 MW

zdroj č. 031
před optimalizaci zdroje CO mg.m" 100' l SO'

(Jiphylová pec C-71, spalujlci NO, mg.m-' 200' l 100'-'
zemní plyn, příkon 2,4 MW

zdroj č. 031
CO mg.m"' 100'/50'

po optlmaHzaci zdroje
Emisnl limity vztaženy na nomálnl stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku
3% (vztažné podmínky A).
1 Emisnl limit platný do 31.12.2019
2Emi$nl limit platný od 01.01.2020
3Emisní limit platný do 31.08.2020
4 Emisní limit platný od 01.09.2020
5 Pokud provozovatel prokáže, že nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím
nlzkoemisnich hořáků, pIati speciňcký emisní limit 200 mg/rm,
Poznámka: optimalizaci zdroje se rozumí výměna stávajících hořáků.

b) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovuji tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj, který se skládá ze
zařízeni:
· výroba anhydridu ftalové kyseliny (zd'oj č. 301, zařízení 301, kód 11,4)
· sklady surovin, meziproduktů a výrobků (zdroj č. 301, zařizenf 306, kód 6.25)
a je zakončen zařízením ke snižováni emtsÍ ENVIROTEC fa (zdroj č. 301, kód 11.4), uvedené v tab.
1.1,4.b.
Tabulka 1.1.4.b. Závazné emlsni limity pro zařízeni ke snižování emisi ENVIROTEC FA

Látka nebo .
Emisní zdroj jBdnotka Závazný emisní Hmit

ukazatel
zařízeni ke snižováni emisní 200 při hmotnostním

TZL mg,m-3
ENVIROTEC FA toku S2 500 g.h"'
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z vyjmenovaných stacionárních 150 při hmotnostním
zdrojů tQku "2 500 g,h-'

výroba anhydridu ftalové kyseliny, 2500 při hmotnostním
, SÔ2 mg,m-38kladu surovin, meziproduktů a toku "20 000 g.h"

výrobků (ftal) 500 při hmotnostnlm
NÔ2 mg.m·3

destilace anthracenového oleje a toku "10 000 g.h"'

krystalizace, 500 při hmotnostním
CO mg.m"'

manipulace a skladovánl surovin, toku "5 000 g,h"'

meziproduktů a výrobků anthracen

rafinace naftalenu,
sklady technického naftalenu,

Organické látkysklady č|gtého naftaknu, destilace
vyjádřené jakonaňaknového oleje, fenanthrenové , mg.m"' 16

celkový organickysklady,
uhlík (TOČ)zdroj č. 301, skladovánl surovin,

meziproduktů a výrobků estery
včetně rampy autocisteren

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

Platné do 7. 2. 2019, změnou IP č, 22 (n.p.m. dne 8. 2. 2019) zni v podmínce č. 1.1.4. bod b)
následovně:
b) Na základě § 14 zákona d integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně

ovzduší se stanovuji tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionámi zdroj, který se skládá ze
zařízeni

· výroba anhydridu ftalové kyseliny (zdroj č. 301, zařízeni 301, kód 11.4)
· sklady surovin, meziproduktů a výrobků a plněni autocisteren, náležící pod výrobnu anhydridu

ftalové kyseliny (zdroj č. 301, zařlzenl 306, kód 6.25)

· destilace anthracenového oleje a krystalizace (zdroj č. 301, zařlzeni 211, kód 11.4)
· manipulace a skladwánl surovin, meziproduktů a výrobků náležící pod 2. provoz těžké aromáty

(zdroj č. 301, zařizenl 214, kód 6.25)

· rafinace naftalenu (zdroj č. 301, zařizenl 224, kód 11,4)
· sklady technického naftalenu (zdroj č. 301, zařlzenl 225, k6d 6.25)
· sklady čistého naftalenu (zdroj 301, zMizení 226, kód 6.25)
· sklady surovin i produktů a plnění autocisteren, náležici pod výrobnou Estery VM (zdroj č. 301,

zařízení 305, kód 6.25)
a je zakončen zařízením ke snižováni emisi ENVIROTEC FA (zdroj č, 301, kód 11.4), uvedené v tab,
1.1,4,b.
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"abulka 1.1.4.b. Závazné emlsnl iimity pro zařízeni ke sniZováni em isl ENVIROTEC FA
Látka nebo .

Emisní zdroj Jednotka Závazný emisní limit
ukazatel

zařizenl ke snižováni emisní 200 při hmotmstnlm
ENVIROTEC FA toku S2 500 g.h-'

TZL mg.m"3
z vyjmenovaných stacionárních 150 při hmotnostním

zdrojů: toku "2 500 g.h"'
výroba ftalanhydridu. sklady

surovin, meziproduktů a výrobků, 2500 při hmotnostním
plnfcf rampa AC na provoze SO2 mg.m" toku >20 000 g.h-'

Ftalanhydrid
destilace anthracenového oleje a

krystalizace, manipulace a SQQ při hmotnostnIm
skladováni surovin, meziproduktů NÔ2 mg.m-' toku "10 000 g.h-'

a výrobků na provoze Těžké
aromáty

rafinace naftalenu, sklady 500 při hmotnostním
technického naftalenu, sklady CO mg.m" toku "5 000 g,h-'

čistého naftalenu, destilace
naftalenového oleje,

fenanthrenové sklady, p|nĹcÍ a
. Organické látkystáčecí rampy provozu Naftalen

. . vyjádNné jakosklady surovin a výrobku, mg.m"' 16/15"
. celkový organickýmampulace, plnlci rampa AC na

uhllk (TOČ)provoze Estery VM
zdroj č. 301

. . . .

Emisní limity vztaženy na normálnl stavové podmínky a vlhký plyn (vztažné podmínky B),
* Emisní limit platný od data zahájenl zkušebního pmvozu stavby .2018/013 vý3tavba zásobníků
surovin a výrobků Estery VM".

c) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 6 odst. 2 a § 12 odst, 4 pIsm, b) zákona
o ochraně ovzduší se stanovují emisní faktory pro vyjmenovaný stacionární zdroj'
· Sklady surovin, meziproduktů a výrobků - Nádrž ortho-xylenu (zdroj č. 303, kód 6.25) uvedené v

tab. 1.1.4,C
Tabulka 1.1.4.c. Emisní faktor pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - Sklady surovin, meziproduktů
a výrobků - Nádrž ortho-xylenu

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Emisní faktor

Sklady surovin, meziproduktů a Organické látky vyjádřené 1,573 g VOCh
výrobků - Nádrž ortho-xylenu jako celkový organický uhllk

zpracovaného ortho-xylenu
zdroj č. 303 (toč)
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d) Nevyjmenované stacionárnl zdroje
· granulace Ralanhydrid (zdroj č, 302)

emknl limity se nestanovuji

Autorizované mě/bn/ emis/ nq vVimeqc'YGnÝch zdloúC/? znečišt'QÝán/ ov,%dušl v
2Q18 byla ĺ) cm oznámena yq lhůtě neitpCně 5 Rmcovn/ch dní Rřeči pmveCkn/m /neřen/
V¶SQU adu s § G odst, 7zákona C, 2oh20j2 Sb,

Av(oňzoYané měM/ emis/ na vÝduchu z iednQ(KY ENvjRoTEc fa v roce 2018 bV/c) provedeno
mqř/c/ skupinou Dq ekta Sf,Q., se s/d/Qm B1t?q - - a/onNřice, Fran4ova 63, PSČ 614 00, lČ

4.% ?Q 658 dne 18. 1j, 2018 (En Qkol č, ?28a/2Q1S. -

/4utQn'zované měňenl em/S/ na vÝdµ¢hu z d/'Rhv/ové Rece C-71 v roce 2018 bylo pmvedeno
w(onZwqnou m¢nc/ skl/p/nou De(ekta s,r q,, se s/dlem BmQ - Ma/oméň'ce Franzova 63 PSČ 614 QQ, lČ
499 7q 658 dne 18, - 1. 2018 (PO okol č 228hl2Q1Sl.

vÝskdkY GutoňzQYQných Mňenf emis/ jsou uveck'nY y Ms/edui/c/ tabulce.

Grr f" m Nn'ěřen" h(?dnota
zdm %nečlštb//cj K9ncentrace HmQt, tok Koncen{'ace Ffmot. tokLétka /"M1""'Ĺ (lřq-h"l /mq·m"'j (kq·tr'l

lZk ?9q ·-2,5 0.2 0Q'?

AQ1 ENV/RQTEC 'O, 250{' "20 ?'Q 15¢99,m NO< SQQ , Z_ĹQ_ §' ', 2:_CO SQQ " 5" " ú 'm
toC 16 - 7,6 0S??

l)iMY/ová Rec NO, 2® - 149 0,125
C-71 co 1® - 1 0qq1

AutoliÁQYaná MM emľ:S/ na vYľmenovanÝch stac/ongrn/ch zd/ol'/Ch zneč/$lôván/ ovzduší v lňce
?Q18 Pľokŕ' ?{gla p/něn/ enlisn/Ch /imitů vyrnezenYch odbQMn žjvotni/?o QřostřeQl a zemědělství K/'aiského

zl/nského kR'ie RozhQdnut/m q vYďáňl uMny /nteqnpvaného povolení č. 17 MQ zař/zéQ/ ,Zaňzen/
SQU"QR/ chemi¢kÝCh vYrpb - zák/adn/ "áv® as,, va/ašskg Mez/ň¢/" sQo/ečnQs/l' dez,4, as poq či.
Kil" 6056(1/2Q15 (SR/$ová zna¢kq KU$E (SQ56&?015 ŽPZE-KB ze člne 20. j1. 2015 $ nabytím RNvn/
mixá Qne 9. 12. 2015.

aciná hodnot koncent/šíC/ zneči$(ůi/c/ch zl'l'štgných Mnot/ivÝm /něřen/n? qni žádng
z tň¢e(iminutovÝch st/bdn/ch hodnQt koncen(mc/ znei$M/c/ch lP ek neRkkroči/v hQčl/)otu 12Q % emi$n/hQ
lim u VÝsledkV autoriXQvanÝch mě/bn/ qmisl - pŇměmé hQaf?otv, /?QanotY zji$(ěné /ednC't//vÝm /nťsň?n/,
ňce(/minutoYe středn/ hodňotY splni/Y Ustanovm/ § 6 p/s¶ {í vYhl$$kY MŽÉ Č. 415/2Q12 Sb. un¢iněné
VYhláškou MŽp č. 4¢2q017 Sb.

PmtQKQ/Y z autQrizovaných /ně*n/ emis/ na vYlm@nQ¥anÝch Stac/onám/ch zd/o(/Ch znečištSván/
v mm 2018 0v/y zas/ánv na Č/ŽP - Ol BmQ ve lhůtě dc' š)q dnů qč/ data Rn?veden/ n?ěřen/

dk § 17 3 p/sm. hj zákma č. 201/2012 Sb

měňRn/ emis/ na v¥l'menQvanÝch SkíC/oná/7'/Ch zdmjich znečištbván/ ovzQušl v roce
2019 0Ylo QmvQzovatelem oznémeno vq lhůtě neiméně 5 Ĺ?n?covn/Ch Qnl MPQ /'mveden/m mgňm/
v s § G odst. C, 2Q1/2012 Sb,

AutonZované měkni emis/ na vYduchu z iednotkV ENVĹROTEC FA y /ocě 201$J by'/o p(ovědeno
a(ľ(Qn'zovanQLl měřlcl skupinou ,? Sj".o., se S/d/em Bmo - Maloměřice, Franzova 63, PSČ 614 00 /C

7Q G5Q Clne 21. 9. 2019 (C/DtckQ/ Č, 2OQ/201S) .

VÝS/edkV autonizQ\/anÝch meň9n/ elnisi jsou 1'YederlY v ľ)gs/edu//c/ (ab(l/ce.
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Em/sri limit Naméřen@ hodnota%l?e¢/š t'uj/c/
MM Koncentrace Hmot, tok Koncentrace Hmot. tok

/"'q·m"j [kq.h"'l 1mq·m"'j (kq.h"'l
Rl _ _ 2qq R 2,5 L2 ___ _.q,013
SQi' _ 2.SQQ " 20 32É " 2?,835

" """r" --lá' 'ié "__ZŽSj_
Toc 16 - S 5 0,391

AutorizovanQ emisí vYimenovanÝCh $tacioná/n/Ch zdrojich zne¢/štbván/ Qvzduš/ v rpce
2019 pmk$za/o plnění e'ni.m c /imitů vYmetenÝch oakQEem životn/ho prostředí e) zgmědělS(Y/ Kraiskqbo
úřadu Z//nskgho krak Ro?hndnu/ m o ZměnV in(eqmvaného pavo/en/ č. 17 pro dařizen/ ,,Zaňze/?/
Soubom chemiCkÝch vYrob závod DEZA, a.s.. Va/a$sšé Meziř/č/" $/)Qlečnosti DFZA, a.S. Rod č.j.
Kl/7/ 6q56(m2015 (snl:'íová značkQ K(,/sp 6056«015 ŽPZE-KC ze dne 20. 11. 2015 s rlqbYt//n Rrávn/
n'oCi dne 9. 12. 2015,

hodnd kQncentmc/ znečiS(hi/c/ch látek ä/štěnÝch l'eanoth'vÝm an/ žádnQ
' (Ĺl¢etim/nutových st/bdnich hoďňQ( kQncentľac " zne¢ištWclch /ř(ek nep/bkFQ¢Ĺ/Y hQdnotu RQ % emiSn/ho
/iinřU, VÝ$/edkY autari7QVAnÝch měkni Gm/"s/ - pnůrněmé hodnoty, hodnoty zii$těné l'ednoth'vÝn? měř6ľ)/m,
tNetiminuk)vé střední hocinQĹY SR/ni/V uS anQveni 'S 6 písm. a vYh/á$kY MŽP č 415'2Q12 uněněné
Whláškou MŽE' Č. 452/2017 SO,

Protokol z au(QnzQYaného emisi na vYl'menovanÝch s(acionám/cn i(inoi/ch ulečištbv$ll/
Qvzduš/ v 'QCě ?Q19 bY/ za;dán na {gdresu ČŮP - 0/ Brno ve lhůtě do 90 am od data provecenl d/q
§ i? Qďst. 3 P/S'ň. h| zákona č. 2Q1/2Q12 Sb.

A{ltQrizovan¢ 1M/pn/ Qmis/ nq vYi/nenov8nÝch stactonám/ch z(mlich znečiš(b\/gn/ ov<d{/š/ v rpCe
2020 py/o pnDvozQvate/em Q[ngmeno ve lhůtě nq'méně 5 Áracovn/ dni R/bd proveden/qj měřeni v souladu
S § G odst. 7 4ákQna č. 201/201? Sk.

Autoňzovan¢ mBM emis/ na vÝd(tChu ' ied')Q(KY ENvĺroTEC fa v /dc6 ?O.?Q bYl(' provedeno
dne 2, 4. ?Q?Q ti. v soL//%t/ S (','íČanoven/m § odst 1 p/sm. cl vYh/áškV mZp č. 415qq12 Sb šměněne
vYh/áškou R"ZE' č. 45212017 Sb, C/Q 4 měs/ců RC' {Iveden/ stacionárn/'hQ zdroje zneči$ľován/ QYzďúši
co n/Dvozu.

Auton'zované I7)gňgnl emisi na vÝC/yChu z iednQ(kV ENV/RQTEC FA v roce 2Q?O bYĹQ Rmvederl|-)
auton'zQvanou měřici skupinQu ?Qtekta s.ř.Q , ,'je sídlem BmQ - Ma|oměřic8, Franzova G3, PšC (S14 00. /¢
499 70 658 dne 2. 4 2020 (P'ptč'ko/ č, 051a/2Q?Ql.

VÝs/edkV GutQ'lzovaného mgňm/ emisi jsou uvědeny' v náS/eduijci tabulce.

ZneWtbi/ci En?ifr mít Naměřf'n" 1'?ÝňQMzg'ol látka Hmot- {qĺ¢ KoncenlmCe h¶ql tok
/mq·""'j /kq.h"'l mq'""'j (kq.h"'l

Al "?,S q.2 o 013
SČK 2500 > 20 257 18,554

3Q1 EN'//ROTEC NQ, SQQ 2-1Q 3? ??93
SQ SQQ "5 Gq 4,356
TOC 1§ - 4A O .'13

Autorizované m¢řen/ Qmŕs/ na vyime/lc'vanÝch stacianám/ch zc/K)//ch zneäštbváni ovzciuši v roce
2020 prokáu'lQ R/něn/ emisn/Ch |i/nit(j vYn)eze/lÝch Odborem ťj'votn/ho pnQst/bdi a zeměCtCl,stv/ K'eiského
ý/adu Z/ĹnSk¢hQ kral'e Rozhodnu( m q vydánl zmenY integrovaného povolení č. 22 pro zaňzen/ ,,Za/izen/
Soubom chen)jCkÝCh ¥Ý/ob - zákhxtn/ jávod DEZA a s., Valašské Meziřičl" sl?o/¢čnost/ DEZA a.s. Qoď čj.
K(/7 ?3621/201Q značka KUSP 73621/201Š žpzE-Kjj ze dne 22 1 201g s nabythn Rlávn/ iňQci
cine Q, ?. 2019.
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aclná hQčino( kQ'ľcentr@C'/ zneč/š/Wclch /á(ek ziiš(gnÝch /ednoth"vYm /neře/]//n e/]i ž®ná
" ČňCe(i/ninu Q\'ých stNQn/ch hoQnot koncen /ác/ znečištL/i/c/ch 1¢tek neRňekmč//Y hQC/not[l j20 % emisnlho
l mi u. vÝs/edkv měňm/ em/s/ - pÁhněmé /?Qcfnoty, hocynofY ziiš(gné /edl?ot/ivÝ/n ¶ěřěn/m,
ketiminu(Qvé st/bdn/ hodnQ/Y sp/ni/y' ustanovenl 6 p/Sfn. a vYh/áškV MŽP Č, 415/2Q12 Sb, zn7ěněné

VY? áškou MŽP č. 452L2017 Sb.

PrutQKQ/ z autonZovanéh(? měřbq/ emjs/ m vYimenQvanÝch s(acionámlch [dmi/Ch zneCiš(bván/
QYIauš/ v K)ce 20?Q Ky/y za,g/¢nY na Qdresu Č/ŽP - O" Nno ve /hů(ě do 90 Q/?Ý od dat@ Qřovedqn/ mě/bn/
á/e § 17 Qďst, 3 Q Sm. h %ékona Č, ?01/201? Sb.

1.1.5. Zařízeni pro výrobu esterů (3. provoz, provazní celek 003/8, Estery VIVI)
a) Pro vyjmenovaný stacionárnl zdroj - Esterifikace anhydridu ftalové kysdiny (zdroj č, 304, kód 11.4) se

emisní limity nestanovují.

b) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci
o ochraně ovzduší se stanovujl emisní limity pro
· Skladování surovin, meziproduktů 8 výrobků
a je zakončen zařizenlm ke snižováni emisi

a v 8oU|adu s § 6 odst. 2 a § 12 odst. 4 písm. b) zákona
vyjmenovaný stacionárni zdroj:

(zdroj č. 305, kód 6.25)
ENVIROTEC FA (zdroj č, 301, kód 11.4), uvedené

vtab.1.1,4.b,

EmM mečištWc/¢h /átd' ňQ "mít Knečištb%n/ ovzduš/ č. y mce 2Qj8 bYl|' stMlQvQvánY nq
bda!K&

Emise látek ňG 'dmil u'ečištbvé/)/ ovzdllš/ č. 304 y /oCe 2Qj9 Py/y s(anQvQvám' na 'ákladQ
bi|am-

1.1.6. Zařízeni pro zpracováni benzolu a výrobu monocyklických aromatických uhlovodíků
(bonzen, toluen, xylen) a solventní nafty. Zařízení pro zpracováni sirných exhalaci
koncových plynů (4. provoz, provoznt celek 004, Benzol)

a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 pÍsm. a) zákona o ochraně
ovzdušl se stanovuji závazné emisní limity pro 'Mmenovaný stacionárni zdroj'
· Diphylová pec C 601 (zdroj č. 041, kód 1.1.a) uvedené v tab. 1.1.6.a.
Tabulka 1.1.6.a. Závazné emisní Ilmitv Dm vvĹmenovanÝ stacionární zdrol - Dbhvlová dcc C 601TaDulKa 1.1.5.ä. závazné emism nmity pm vyjmenovány sĽac)onarnl zaroj - I)lpnylova pec g b(

Látka nebo ,
Emlsni zdroj jednotka Závazný emisní limit

ukazatel

, NOx mg.m"' 200'/100'° ')Diphylová pec C 601, spalujlci

zemní plyn, příkon 1,89 MW
CO mg,m"' 100'/50"

Emisnl limitv vztaženv na normální stavové D(xjmlnkv a suchY olvn dĺ'í referenčním obsahu kvsllku iEmisnl limity vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3%
(vztažné podmínky A).
' Emisní lknit do 31. 12, 2019
" Emisní limit od 01. 01, 2020
'|Pokud u emisního limitu NOx platného od 01. 01, 2020 (100 mg.m"') nelze této hodnoty do$áhnoL|t
z technických důvodů použitím nizkoemisních hořáků, pIati specifický emisní limit 200 mg.m"'.

Platné do 22. 10. 2019, změnou iP č. 23 (n.p.m. dne 23. 10. 2019) zni podmínka 1.1.6. a) následovně:
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1,1,6. Zařízení pro zpracování benzolu a výrobu monocyklických aromatických uhlovodíků
(benzen, toluen, xylen) a solventní nafty. Zařízení pro zpracováni sirných exhalací koncových
plynů (4. provoz, provozní celek 004, Benzol)

a) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovuji závazné emisní limity pro \Mmenovaný stacionární zdroj:
· Dlphylová pec C 601 (zdroj č, 041, kód 1.1,a) uvedené v tab. 1,1.6.a.

Látka nebo . ,
Emisní zdroj Jednotka Závazný emisní hmit

ukazatel

NO, mg.m"' 200'/ 100"
Diphylová pec C 601, spalujícl

zemní plyn, příkon 1,89 MW
CO mg.m"' 100'/ 50'

žmisnl |imity vztaženv na normálnl stavové podmlnkv a $uchý plyn při referenčním obsahu kvsliku 3"

Tabulka 1.1.6.a. Závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - Diphylová pec C 601

(vztažné poäminky Aj- " " " '
' Emisní limit platný do 31.12.2019
' Emisní limit platný od 01.01.2020
3 Pokud provozovatel prokáže, že nelze léto hodnoty z technických
použitím Mzkoemisnlch hořáků, platl specifický emisní limit 200 mg/m'.

'T[)

důvodů dosáhnout

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

TaDulka 1.1.6.d. Läväzne emsni nmiy pro výjmenovany s[aclonarn| zar'oj - v "ŕoDä siry
Závazný

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Jednotka .
emisni limit

Zpracováni sirných exhalacl -
Sulfan H2Š mg,m"' 10

výroba siry (Clausův proces),

výduch z incinerátoru Sloučeniny sIry vyjádřené
% 4

zdraj č. 401 jako elemenlárnl sira

· Zpracováni sirných exhalaci - výroba síry (zdroj č. 401, zařízeni 401, kód 6.13)
· Hydrogenačnl rafinace a aminová jednotka (zdroj č. 401, zařizenf 415 a 402)
uvedené v tab. 1.1.6.b.

Emisní limity vztaženy na nomälni stavové podmínky a suchý plyn (vztažné podmlnky A).

c) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 12 odst. 4 pIsm. a) zákona o ochraně
ovzduší se stanovují tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj. který se skládá ze
zařlzení:
· plněni železničních cisteren (zdroj č. 403, zařlzenl 404, kód 11.4)
· plnění autocistemn - plnicí rampy (zdroj č. 403, zařízení 410. kód 11.4)
· provozní sklady (zdroj č, 403, zařlzenl 403, 408, 409, 411. 412, 413, 414, kód 6.25)
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a je zakončen zařízením ke snižQván| emisi HK Engmeering (zdroj č. 403. kód 11.4). uvedené v tab,
1.1.6.c,
aDulKa 1.1.d.c. mvazne emism nmirgf pro zanzenim Ké snizovam em|s| t1K Ľnglneerlng

Látka nebo .
Emisní zdroj Jednotka zavazný emisní limit

ukazatol
200 při hmotnostním

toku :tS2 500 g.h"
TZL mg,m·'

150 při hmotnostním
zařízeni ke sniZovánl emisní HK toku "2 500 g,h"'

Engineering 2500 při hmotnostním
SÔ2 mg.m-'

z vyjmenovaných stacionárních toku "20 000 g.h"'
zdrojů 500 při hmotnostním

, , NO2 mg.m"plněni že|ezn(čních cisteren a plněni toku >10 000 g.h"'
autocisteren - plnicí rampy, provozní 500 při hmotnostním

CO mg.m-'
sklady toku >5 000 g.h"'

zdroj č. 403 Organické látky
vyjádřené jako

celkový organický mg.m-' 50
uhlík (TOC)

r _ Ó FM _ _ E P _ _ l _ E

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

d) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 6 odst. 2 a § 12 odst. 4 písm. b) zákona
o ochraně ovzduší se stanovujf emisnl faktory pro vyjmenovaný stacionáml zdroj:
· Čerpací stanice destilace (zdroj č, 405, kód 11,4) uvedené v tab, 1.1.6.d.

U Ú. U ~UUUUWUUU Fn 4·P V ? UUU &NjU 4·TJ

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Emisní faktor
Organické látky vyjádřené 16,9 g TOC/t zpracovaného

jako celkový organický uhlík surového benzolu
Čerpací stanie desti|ac8 (TOČ)

zdroj č. 405 12,6 g benzenuA
Benzen zpracova ného surového

benzoki

q q R d Fmienf fmktnru nrn ofark'mhrn6 ·ydr^l

e) Na základě § 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s § 6 odst, 2 a § 12 odst. 4 písm, b) zákona
o ochraně ovzduší se stanovuji emisní faktory pro vyjmenovaný stacionárni zdroj:

· Skladování a manipulace s benzdem a jeho produkty (zdroj č. 406, kód 6.25) uvedené v (ab.
1.1.6.e.
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Tabulka 1.1.6.e, Emisní faktory pro vyjmenovaný stacionárni zdroj — Skladováni a manipulace
P n

s Denzolom a jeno procluK¶

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel Emisní faktor
Organické látky vyjádřené 4,2 g TOČit zpracovaného

jako celkový organický uhllk
Skladováni a manipulace s benzolem (TOC) surového benzolu

a jeho produkty
zdroj č. 406 18,5 g benzenu/t

Benzen zpracovaného surového

benzolu

f) Na základě § 14 zákona q integrované prevenci a v soukdu s § 12 odst. 4 písm. b) zákona o ochraně
ovzdušl se stanovujl závazné emisní limity pm vyjmenovaný stacionárnl zdroj:

· Štěpicí stanice - parní reforming (zdroj č, 407, kód 11.4) uvedené v tab. i.1,6,f,

Tabulka 1.1.6.f. Závazné omisni limity pro vyjmenovaný stacionárni zdroj - štěpící stanice -
parní reforming

Látka nebo ,
Emisní zdroj jednotka Závazný emisní limit

ukazatel
Organické látky

Parní reforming \MádNné jako
mg.m"' 150

zdroj č. 407 cekový organický
uhllk (TOČ)

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

AU(QrixQvaná lngřen/ emis/ na vYl'/')eľřQvanÝch s(acmnám/ch zdrpj/ch znečiš(Wan/ ovXduš/ v /pcě
2Q1S kV/a pK)vQEQYa(e/em oznámer/a ve Ihů e mjméně S R'acovnlch dní pň'?d p'pYeden/m měňeni
v SQtl s § 6 odsj 7 jákona č. 201/2012 Sb.

A{/ton'zované m¢m/ emisí na vÝduchu z inCj'nwátoru v ?018 bY/Q Rm¥edenQ autolizQYanou
měňd skuk?/nou TECHN|CKÉ SLUZBY OCHRANY OVZQUŠ|' ostray/4 spol. S r, Q,, se sId/qm ostmva -
Moravská QStrava JanáčkQvQ 1020/7 PŠ¢ 702 00, i¢ 496 Oéí m dne 11. IQ, ?018 /ProtokQĹ č.
t %'S" m/201&/Q21.

VÝsledkY emis/ jsou l/vedenV v n$slQd[//icic/) tabulkách

Emisrl "lm/t Naíněřena hodn ota
ZdW = KQncmm HmQt. Kon'entrace Hmot 1Qk

{mq.m^j (kq.h"l (kq.h"'l
401 Mneráto' S|{//l?n H?S 10 - " 0.50 < O 002

Emisní //¶/1 Nam¢řená hQdnota

i Zneč/št'uiic/ Märná vYrobnl Mémá vYrobnllátkq ¢'fň/se emise
/%j (%j

l slou¢en/')Y shy iakQ4Qi or S 2 8Q
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mq/'en/emi¶$/ na vYimef]ovaném staclonérn/m zdmii ovzMl v fQCQ 2q18
R/PkČza/o r něno emiSn/ch //m/"(ů vYmezenÝch qcPQrem čiYQ nlho PNS ředí a %etnědě/$h'/ Kraiskgho úřadu
zl/nskéhQ km'e Rozhndnut/m q vYdán/ zfněnV in(eqrovaneho povo/en/ č. 17 AlP zař/zeN,,zaň?enj soubQft'
cnem/ckÝc' výmb - zák/adn/ závod DEZA, as., Va/a$Ské Mem¢/" spQ/e¢nQsti DEĺ?a, as. Rod č.j', kuzl
605Š*Q15 /sRiSQvá zna¢kG KUSY' 60566/2015 žpzE-KBj ze Qne 20. 11. 2015 s rk't'Yt/m Rlávn/moci dne
9LĹUQĹ5,

adná 1NX1not kQncen%c/ zne¢j$t'ui/c/ch ä/$tCnÝc/? Mnot/ivÝm měň9n/m ani žáCl/'á
z Čň'Ce(/"minutQvÝCh stibdn/ch hoQnot konCentrac/ zneč/"št'uiic/Ch látek Mp/bknDČ//Y hQdnotu 120 % em/Snlho
limi u- VÝS/HKY aubňCovanéhQ /něňQn/ en)/'s/ - Rr1ůměmé hodňotY, hodňotY u$těné l'ednot//'vým měřením,
(ň'cetimim M sMn/ hodnQ(Y sQlní/Y ustanQveni 6 R/sm. a) vYh/áškY Mžp č, 4 15/2012 S/2. změněnó
vYh/áškou MŽE G 452Qoj7 Sb.

AutQ/ízované rně/bn/ emisŕ m vYduchu zaň'zenl HK Enqinee/inq 1/ lOCě 2Q 18 bV/o Rrovedeno
autQlizovMou skupinou teChn/ckE S-uZby OCHRANY OVZD(,iŠ/ OSTRAVA srqi. s r. o., se
s/dlem Qstra¥a - Mo'avske Ostrava. Janá¢kova 10?Q/7, PS¢ 702 00 lČ 496 q6 123 dne 12. iq 2Q18
(pm Qko/ Č. IA/5176/2Q1&q031,

Au(orizovanq měň?n/ eínisi na vÝduChu ze Šf®,/c/ stan/Ce - parn/ha re/orm/nqu v nQCe 2018 bylo
pnQYeCteno au Q/izovanQU měř/C/ Skupinou TECHN/CKÉ S.L/?BY OCHRANY Qvznuš/ QSTRAV1\ SQol
s k q., se s ostrsva - A'Qmvská OStľava janáčkova 1Q20/7. PSČ 702 OQ, lČ 496 06 123 dne 11 10
?Q"8 (pm Qkol č, d/517&'m1&q)1

aut«iZovanÝCl) měřéni emisi jsou uvedenv v nás/e(Ňjl/cj tab(llce.

Enl(V/ limit Namě§n= hodno{r
ae¢,/$t'ui/c/ KoqCentrace Hmot, ¢ok Koncentrace Hn)ot, k)kzám Lgtka

(m'""1 (kq.h"'l /"q·p'"'j /kq.h"'l
Rl ZQQ ·. 2,S __ m ___ ," 0,013
SČK 250Q · 20 9f "Q,061Lĺk No. sqq "IQ 30 · 0,020

CC' 500 "S " 2' "Q,Q14
TOČ SQ "QPQG

Štěp/c/ sta/'ŕce
paml TOČ 1SQ , LQ 0,003

mN'minq

Autorizovaná mCňen/ em'si na YVi/nenovanÝCh staciQnám/ch ,iXlmi/ch z/N¢jštbv$'ll ovzdušj y rpce
?Q1Q dn9n/ em/'sniCh limitů vYmezenÝCh odbQ/'em živo(n/ho a zemřdC/sN/ Kmského
9/%u Zlil?Ského kraie Rozhodnutím q vydání %měnY /n(eqrovanghQ RovQ/en " č. 17 prp zaňzem ,,Zaňzenl
sQu¢'on/ chem/ckm' vÝro¢) - Iigklac/nl závod QEZA, ä,$, Valašsk0 Meziři¢/" SpolečnQSti DEZA, q.s. pod č,j
K,/ZL §Q56G/2015 (spisovŕ značka KUSP GO566/2Q15 ZPZE-kb ze dne ?Q. 11, 2q15 s na$vt/m právni

'jne 9. 12, 2015,

Z%/)á z hQanot kQrľCent/aC( znečiš(µi/c/ch /álek zi/'štěnÝch iednQ(/jvÝm /ně/sgn/m ani žádná
(Netlrn/nutoyých středn/Ch hoďňQ( koncmtmc/ zneči$mic/ch lŕ ek neplgk/pči/Y hoanotu 12q X em/sn/hQ

limR't. Yýskdkv molizovMÝch m[šřen/ emi.gl - /)růmén1é hodnQtv, :o¢nQ(Y iednot/iYÝm mě/brl/m,
ňcQ( minutové S(ň9dní hQdnotV splnilY u$t§noven/ Š 6 É)/sm, vYhá$kY M P C, q15/201.? SK. změnPné
wh éiškou lAp č. 45?RQ17 SK,

Prp(okolY Gutolizov@nÝch meřen/ emis/ na vYimenovanÝCh stac/QMm/ch zdroj/ch ZM¢iŠ(Ôváľ7/
Qmuš/ y /pcě 201lŠl bp'/y zas/$'w na qdresu č/Zp - Ql Brno ve lhýlě do 90 dnů od C/QČG prDveden/ iněřbn/
Q/é § 17 odst 3 p/Sn). h) zákQna č. ?01/2012 Sb.

AutQj7zovaná m¢/én/ emisl na YYi/nenovt?nÝch stacjonám/ch ŠdlDi/C/? zt]ečištôv0nl ovzdu$/ v roce
?Q1? byla Rrovozovate/em Qšnámej?a ve lhůtf neiméne 5 pmcQvn/ch áň/ R/bd R/pYQden/m ň'¢/Pni
y SQuladu S § 6 qC/S , 7 zákQ/Kí c. 201Q012 Sb,
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Au(o/izované měřenl emis/ na vY¢uchu z /'/)ci/lergtQn/ v roce ?019 bWo pmv(gdOno autoňzoYQnou
m9äd skupinou TECHN/CKÉ ŠĽÚŽBY OCH/?ANY OVZDUŠÍ OSTF?AYA spol. s r, o., se s "d/em
Mmm'ská Ostravq, jqnáčkova 1Q20/7, PS¢ 702 00, lČ 496 06 123 dne 6- 5. 2Q19 (Protokol C
M/5SS?'2019/03).

vYskdkv autoňzovaného měření emis/ jsou uvedenv v následui/c/ch (abu/kách.

, , Em/s ti /in)/t Naměřená hS)dnotazne¢/$tu//c/ KonCentrace Hmot. tok Koncentrace Hmot. tokmmi látka
//nq·""l [kqqh"l /mq'""'j /kq./)"'l

401 nciqeTáto' Hj'S 10 - ·' q:l1 ' q 0004

Emisní /kňi{ Naměřená hodnota

MtšZL äuen/ zne¢/št'ul/c/ Měrná vÝrQkn/ Měrná vYrobnllátka emke emise
(%j /°,1

Sloučenin ľ s'/'y jako401 lnCjn8rátQr S 4 ,LQ.Q

AutoňzovM měřen/ emisí nq vYin?en(?vqnén? stac/Qnéímirn zdrpji me¢ištbván/ ovšauš/ v ipce 2019
R/něn/ em/sn/Ch jimitů vYmezmÝch C"#?Qmm ž/votn/hQ R/pstňedl a zen?ědě/stv/ KmiskéhQ ýřadu

Zl ns«Sho kme Rqz "Mnutím q vYdán/ inteqmvan'ghQ povolen C, 17 pro zař/zGnL,ZanzQn/ soul?q/7./
c"lemickÝch vÝrQh - ukladn/ závQq qeza, aS, Valašské spde¢nQ$ti DEZA, 0-S, pod ¢,1. KUzj,
6Qm2015 (sp/so@ ma¢ka kusp 6OSG6/2015 ?EZE-KB| ze Qne ?Q. 11, ?Q1S S nabVthn R/gvn/ řňQCi dne
9. 12. ?Q15

Zádná hodnat koncen(Eac/ z/)eči$(lli/c/ch látek Xi/štěnÝch tednot//vÝm mě/bn/m qni ŽáQná
(ň¢e(iminutovÝch s Mn/ch hodnot kQnCentmc/ zneč/štůt'/clch nepkkip¢ŕy hodnotu 120 % emisn/ho

/imjtu, \/Ýs/edkY autoľizovSnÝCh měňenl emis/ - prú/r*mé hodňo(Y, hQdno_y bdnotlivÝm měňm/m,
třice minU(Qv(s st/bdn/ hodnotY $R/nl7Y uslanoVen/ § 6 aj MĚP č. 41S/?012 Sb změngné
vy ýškou mZp č, 452ý?017 Sb,

A{/¢oňzované ma/pnl emis/ na vYduchu z Rrovozni Ějece C 601 v /oc(9 2019 bY/Q provedeno
auknxQvMQU měřici skupiňQY TECHNICKÉ SLUŽB Y QCHRANY QVZDUŠ/ OSTRAVA spq/, s r o , se
S dem Osj('QYQ Moravská OstnNQ, Janáčkova 1020/7, PŠČ 702 00, 1¢ 496 06 123 dne 7. 5, 2019 (Protokol
G l 4'5352z?Q19ml.

Auton'zovan¢ MM em/s/ na výduchu ze jař/zen/ HK Enqineenng v roce 2019 bý'/o provedeno
autaniFQvanQu měňd skupimu "ECHn/CkÉ služb y qchrany qvZduš/ ostra va spol s l o , se

s os('a¥'g- jN'ravská JanáCkoya 1020/7. PSC 702 Q0, 1¢ 496 06 12} dne 7 5, 20j9 (ProtQkol
Č. M/53582Q19N2).

Auton"zQvqng měřén/ emiS/ m výduchu ze Štěolcl S(anice - l?a/'n/'ho re/ominqu v roce 2019 bk'/o
pnpyedeno autorjzQvanQu měřici SkUR'nc'u TECHN/CKÉ SLUZQY OCHRANY 0VZDUŠ/ OSTRA VA spol
s r. q-, se sídlem Ostrava - Mcmvská OSt/ava, janáčkova 1020/7, Esč 702 OQ, lČ 496 06 123 dne 6 5
2Q19 /PnQtokol č. M/5352/201m1. .

vÝslodky autoňzovanYch mě%ni emisi jsou uve(/e//V v /)ás/e(gli/(:/ tabulce.

žmisrl l/m/{ Naměřen= modnoja
Zdro/ Zařkeni Koncentrace /1mot. tQĹf Koncentrace H¶QL tok

("q-""'j /kq·h"'l (mqrm"'l (kq-h"'l
QÉĹ Pec C GQ1 NOx 2QQ - " 75 < O 012cp 1QQ - 90 0014

tiK ta 20q S 2 5 12§ ,"mQ,Q08
SO, 2SQQ _ __ _ __ :, 20 5§ " 0,035 '""
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jVO, §QQ_ " 10 "§6 " O
Co _ äQQ_ " 5 " u " qq18
toC 50 - 58 "QQ¢'4

á0.7 - Raľn/ .TO.C 15Q , Q.9 0,003
'e/o'minq

Autorizovfná měM/ emis/ f7ä vYi/nenQvanÝch st{icjc}/?ám/ch zdrol'/Ch u)ečjštW$n/ ovXC/uŠ/ v /Ucé
2Qj9 plnění en7jsn/ch //mjlů vYmQíenÝch Q(jhQrem žiYQ(')iho Q/pstřed/ a Eenľědě/s(v/ Kraiskq/lQ

Zl//!Ského ktaje Rozhodnul/m o vYdán/ zmgnY inteqnQYeného RQvQ/en/ č. 17 pro za/?zen/ ,Zaňpnl
souboru chemickÝch vYrob - uk/adnl DEjt4 as. \/alÉ'šské Meziř/čr spQ/ěčnosti Reza, as. pod či,
KUZ , G0566'2Q1S (SP"SOYB značkS KUSP 6QS6&201S ZPZE-KB dm 20. 11. ?Q15 s nakY(/m PMY/?/
meči dne 9, 12, ?015 a Rozhodr!l{ Im q vYdán/ <mCnv in eqro¥§n¢ho povQ/en/ č. 2.3 přo zař/denl ,,zaňf4en/
SQubon{ chem'"ckÝch VÝ/ob - ukkídn/závQd deza, els. Valqšské Meař/č/' spo/e¢nosti DEZA a.s. rqc/ ¢.1,kuzl m87/2019 /Spisová dnečka KUSP 493Qu2019 Zpze-kj/ z(3 Qne 3. iq, ?019 s na$Yt/m moci

dne 23. 10, 2Q1?,

ac/ná z hQčinQt koncen(mc/ me¢ištůi/c/c/l látek zi/štěnÝch iednol//¥Ý'n měčen//n ani
z tňcq(iminutovÝCh S ňedn C /]odnot kQncentrac/ jnečišt'ui C/ch /äte/c nepibkrQ¢i/v hočinQ l' j20 % emisn/hQ
hni u. VÝs/Mky autoriZQvQnÝCh mCřen/ Qtňis/ - p/Ůmmé hodn'? y, hodnotv zl"ištňné iedno(livÝrn mě/bn/m,

(ňčetiminutové sl/bdn/ hodno y sp/ni/¥ ustanoven/ § 6 R/sfn- vYh/á$kY MŽP č, 415/2012 Sb, zn?¢něné
vYhláškQu MŽP č, q52/2017 SK

P/RlQko/V z aU(Qn"zovanÝch měčen/ emis/ na YY/"/nenQYanÝch stacionám/ch zdmilCh zneč('$ťQ¥Qn/
ovzdu$/ v roce 20- 9 bV/Y z0SlánY na ®resu Č/ŽP - Ol Brno ve Qq 90 dnů oddG pmveden/ /ňěřen/

§ 17 odst, p/sm. h zákoniq C, ?Q1QO1? SR.

1,2. Voda
Emisní limity nejsou stanoveny,

1.3. Hluk

Hygienický limit hluku pro chráněné venkovní prostory staveb vymezených v § 30 odst. 3 zákona
č. 258/2000 Sb,, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dál jen ,akuslicky chráněné objektý') je stanoven v souladu s § 11 odst. 4 a přibhou
č, 3, části A nařízeni vlády ČR č. 272/2011 Sb , o ochraně zdraví před nepňznivými účinky hluku a vibrací,
nejvýše pňpustnou ekvivalentnl hladinou akustického tlaku A L~l,= 50 dB pro denní dobu a ĽAeq.1h = 40
dEl pro noční dobu: bude-li se jednat o hluk s tónovými složkami, pak nejvýše přípustnou ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A ĹA,uq 8h = 45 dB pro denní dobu a ĹA.q 1h = 35 dB pro noční dobu.

Ke kQntro/e podm/nkv ip (Ýkai/ci N hjuku Cižp kQ/nRetent/7//n Q"qáne/n,

1.4. Vibracg

Stanovení emisnlho limitu pro vibrace není relevantní,

1.5. Neionizující záření

Stanovenl emisního limitu pro neionizujíci záření ne ni relevantní.
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2. Opatřeni k vyloučeni rizik možného zn8čišt'ovánl životního pro8thdi a ohrožování zdraví
člověka pocházejicích ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajfšt'ujicl při úplném
ukončení provozu zařízeni navráceni místa provozu zařízeni do stavu v souladu $ požadavky § ISa
zákona o integrované prevenci
a) Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu bude předložen povoIovaclmu orgánu ,plán postupu
ukončení provozu" podIéhajíd schválení všemi dotčenými orgány
Podmínky pro ukončeni provozu zařízení:
b) zajistit oddělené demontování využitelných částí zařízení tak, aby je bylo možné předat k využiti.
c) části, mající 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 odstraněnĹ
e) uvést území do stavu, který umožni jeho využiti k jinému účelu (asanace a případná dekontaminace
zařízenl a geologického prostředí a zajištěni odstraněni surovin a odpadů),
f) výše uvedené podmínky budou krajským úřadem uloženy provQzovate|i ke splněni po oznámeni o
ukončeni provozu a po projednáni a schváleni .Plánu postupu ukončení provozu" a to v dostatečném
časovém předstihu pNej ukončením provozu.
B) Při ukončenl provozu musí provozovatel zařízeni postupovat v sQu|adu s ustanovením § ISa zákona o
integrované prevenci.

Dle provozovatele Sfi' q ukončen/ Rrovozu v sou¢asné době neuvažuie.

3. Podmínky zajišt'ujÍcĹ ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládáni s odpady a
opatření ke sledování odpadů, které v zařízeni vznik@í

NlZe uvedené podmlnky v kapitole 3 jsou platné od 15, 2. 2020 změnou IP č. 24 a kontrola nakládáni
s odpady se týkala především fyzického nakládáni s odpady v době kontroly ČŮP na místě plus kontrola
evidence
a) Veškeré nakládánl s odpady provádět v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového
hospodářství.

Kontn?/Qu c/ne 14. 7. 2020 bY/Q inspekcí u"štěno násMul'/c/ QC/R@C/¢Í Y kontWovanÝch
pmvozech,"

-p Provoz Benzp/

V době kon('nlY probíhala (ZG pmvozuj ekonstmkce %{áSobnikQv¢ho pole. Kontrolovaná osoba
ŽG' M'QZQYě z čištěn[nádrž/ vznikai surpvghQ benzo/u, jsou odmňovgnv jqko

nebezpečnY kat. č. 05 Q q3' kl3/y %n[acován/ sulpvé ao u. Z plůbCtné eviCience
QdRadů bjdo zjiš éSnQ, že ten q Qdpad z ¢jS řn p/bdmé nYch nádržl kQn /9/ovGná
\'Yl?nQdukova/a l?apos/eCľY y roce 20" G y množstvl 6, 7 tun.
V rámci pmvQíy HWY nc'zm/stěnv kovové vanv unčené ke Sh/pmažQ'Q"án/ Qďpädu kat. č. 17 Q4 05.
KontNQU KWQ aištěno shromačCfQván/ ocimdniho ve t/ěch VMách. Kontm|Qvaná QSoba
Sdě/ila, že s thntQ Qctn§dem nak/áCiä střÉ?diskQ §Ut(nopmva, k(ené i Rř/padné rQ?tňděn/.

v Qn/Qceném uzavňeném Q/'ostom ŠYĹY ZµŠtěňY p'$zdné shrpmq?ďovac/ RnQs(ň9dkv tulčené
ke Sh'pfnažďován/ nás/eaui/c/ch nebeu?ecnÝch odmd(ľ: kat. č. 17 Q6 03" 15 02 0?", n Q2 04'.

V bl/zkQsti Č. 541 (tj {ňězi cechQYnou benzQ/u a mnneri/ henzo/u| ziis(gno
Shľomažďován/ n$S/edul/c/c/? odl?adů (kateqc'n'e Qstatnll:

j č. 20 03 01 - ,směsnY komuná/n/ cKip% IM shmmaŽdbván v uzavkném kQnteineru
q Q$iemu 1100 l, konteiner býd zaRlngn cca z X sYgho obie'nlľ Rň9dmětnÝm odpadem,'
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" kat C, 15 01 Q1 - oc/padrj/ kaňonovY papír Lĺy/ Shromatčfován y kQnteinm'
q Qk'iemu 11® l, kontel'ne' byl za/?/něn cca 1/2 svéhQ Qbielnu nMmětnÝm odpado/n:

j kat. C, ?5 oj 02 - plaStQvÝ EM sh/pmaždWgn v uzavľeném kQnteineru
q Qkkmu 11QQ l, konteiner bY/ zap/nen cca z 1R svéhQ Qkl"emu pMmqtnÝm Qqpadom:

j kat č, IS 01 07 - odpadni sklo bV/o shromažďQYMQ na v pQpe/n©/ o obiemu 240 l.

Provoz E¢alanhYdrid

Vrjě objektu č, 296 bV/o zjištěno Sh!pmažďQvČn/ odpadu (k8teqoľie Qstätnl| kat, č. 15 Q1 02 ktarý
¢mhmlne¢ován v Qtevjbném kQntein6ru q objemu 5 m'. kor?te/ner bpQ zaplněn cca ze % svého
abíen?{' p/astovÝm Qdpadem (např. p/@Stové v=1RgshL/(álie, oha/V ,,kiq bag", 8j./

\/ně obhktu č. 300 Ky/y zjiště/'Y prázdná shrolnaž«Qvac/ pms(ředkY /2 QtevřeneM konteinerY ,
@ždY q QkiemuS m'/ určené ke sh'ummWán/nQ$e"pečnghQ odpadu ka¢. č. 07 Q1 08"- NSk¢n/

qalanhYan"du.

-* Pi'qyoz EStěfY

V ČáSt/ Qbiektu č, 142, konkré(ně pod v%'chvň/ta), 0y/ v kQYQY¢m kc'lnteinem o ohiemu
S m' sh[nmaždóván nebezp«nÝ Qapad KM, č. 07 Q1 $)9" (oCip%n/ ň'ltra¢n/ koláč YÝ'DbY

/(a/átovÝch uněkčovac/e|), konteine'bY/ zäQ/ňěn cca i: 1/3 svehQ Qkie/nu RMmětnÝ/n Qqpadem.

vng Qbiektu č, 1Q1 bp'/o tiištěno sh/7?mažďové/?/nebezRe¢ného kat. C, IS 01 1Q: k(e'Y
Č)Yl shroma «Qván v uzavřeném -(Qnteineru o obiél7?¢/ CCa S m', kon ejner by'l zaplněn dně
QbalV 'XI /1/(Rbčn/ch Msad.

Sh'pma?dQYec/ pnQS(MkY určené ke shmn)aždmn/ bYIY QznačenY kódem
M'¥em vks(/)osti ,nebezpečnÝ (x/Raar a vy;' mžnÝm qmfickÝm sYmbokm

neheu'ečné ¥l§stnostĹ ShmmažqQvSC/ mlsto nehazpq¢nC/)o odpadu 0Ylo vYba\'eno k/en i¶kačn/m /$tem
"IQ odpadu,

/ntmekce za řU/¢Y 2018 a 2019 ověkn/ in/onnaC/ tÝkai/C/Ch se adqS/án/ ,H/äšen/ o Rmc/{tkc/
a nqk/¢däni s odpadY" /Clá/e také ,,h/ášen/"j provQZQvnu ko/?t'p/ované oSQbY na ad/ese sídla (lČP.
1QQ?43611n, 'jí to nahläc'Mm dne 9. 7. 202Q do ,,In eqrovanéhC' SYStému oh/a$QYqclch pQv/ňnost/'
(www /'s/?oq cz), /nsl?ekc bp'/o ľijštěnc' že kontm/QYaná osoha pQda/a ČF ČIM h/áš'9/1/ r p/bdmCtné ľDkV
y [á-(onn¢m te/m/nu lMášenl kontk} Qvanou Rlpvozovnu Rňiata a au{orizován@: za mk 2q18 - řädné
13, ? ?019 " "nplnCné 1'f, 2, 2020 'ok 2019 - Rádné j4. 2. 202Ql
KQntrdQu bp'/o zmnQ, že kQntrolovan/i QSQba veci/a, v kom/'Q1Qvaném Qtk/ob/, p/íjkCžnou evidenci dle

o odpmk'"h dle /ednQtl/vých ppvozů. pň9dlQŽena průbgčná evidence odpadů
za 7Qn(rdovang Ql?aQb/ V e/ektron/ckQ podobě.

b) S odpady, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky nebo zvláště nebezpečné látky, bude nakládáno
jako se závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona q vodách.

c) Uděluje se souhlas dle § 16 odst. 2 zákona o odpadech k upuštěni od třiděni nebo odděleného
shmmažďovánl nebezpečných odpadů, které vznikají při podnikatelské činnosti společnosti DEZA, a.s. v
zařízeni .Soubor chemických výrob" a jsou určeny k odstraněnl na zařízení ,Spalovna průmyslových
odpadů 10 kt" společnosti DEZA, a.s, a jsou uvedeny v tabulce 3.1 Netříděné shromaZd'ováni odpadů je
povoleno dle okruhů I. - Ill,
Tabulka 3.1. - Seznam nebezpečných odpadů, které Jsou odstraňovány na zařízení ,,Spalovna
průmyslových odpadů 10 kt", společnosti DEZA, a.s. a u nichž se na základě souhlasu daného tímto
rozhodnutím upouští od jejich tříděni a je dán souhlas k jejich shromaZd'ování dle stanovených
okruhů I, - Ill.
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Katalogové číslo Název druhu odp&du
I. okruh - odpady chemických výrob

05 01 03" Ka|Y zd dna nádrží na ropné látky
05 01 06" Ropné kaly z údržby zařízeni
05 01 08" Jiné dehty
05 06 03" jiné dehty
05 06 99 O/N Odpad inak blíže neurčený nebo vYše neuvedený zbytky zčistlcl stanice vOZů)
07 01 08* Jiné destilačM a reakčnl zbytky
07 01 10" Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpCnl činidla
07 01 99 O/N Odpad jinak blíže neurčený nebo výše neuvedený (zbytky s obsahem dehtu a smoly,

těžkých aromátů, naftalenu, Ha|anhydridu, ftalátů a fenolů)
15 01 01 O/N Papírové a kpenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 02 ON Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 03 ON Dřevěné obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 04 O/N Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
150110' Obaly obsahu ici zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02* Absorpční činidla, filtračnf materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),

čistící tk&ninY a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
17 01 06" Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujicl

nebezpečné |átkY
17 02 04' Sklo, plasty a dNvo obsahujlcl nebezpečné látky nebo nebezpečnými 1Mkami

znečištěné
17 05 03" Zemina a kameni obsahu icl nebezpečné látky
17 05 07" Štěrk ze ždeznKnlho svršku obsahu lcí nebezpečné látky
1706 01' lzolačnl materiál s obsahem azbestu
17 06 03" Jiné izolačnf materiá|V, které sou nebo obsahu i nebezpečné látky
17 09 03" Jiné stavební a demoličnl odpady včetně směsných stavebních

ll. okruh - odpadni ole e, emulze a rozpouštědla
1301 05" Nechlorované emulze
13 0110' Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 0111" Syntetické minerálni deje
13 01 12" Snadno bio|QAicky rozložitelné hj'drauhcké oleje
130113" Jiné hydraulické ole e
13 02 05' Nechlorované minerálnl motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací ole e
13 02 07" Snadno bidogicky rozložitelné motorové, převodové a mazacl oleje
130208* Jiné motorové, převodové mazací oleje
130307" Minerální nechlorované lzolačni a teplonosné oleje
13 03 08' Syntetické izolační a teplonosné oleje
13 03 09" Snadno biohgicky rozložitelné izolačnl a teplonosné oleje
130310" jiné izolační a teplonosné oleje
1305 06" Ole z odlučovačů oleje

Ill. okruh - odpady chemických látek
06 13 02" Upotřebené aktivní uhlí kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
14 06 03" Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
16 03 03' Anorganické odpäďY ob$ahuiic| nebezpečné látky
16 03 05" Onqanické odpady obsahuilcl nebezpečné látky
16 05 06" Laboratorní chemikálie a je ich směsi, které jsou nebo obsahuji nebezpečné látk'y
16 05 07" Vyřazené anorqanické chemikálie, které jsou nebQ obsahuji nebezpečné látky
16 05 08" Vyřazené organické chemikálie, které sou nebo ob$ahuii nebezpečné látky
16 07 08' Odpady obsahuiicí ropné látky
16 07 09' Odpadv ob$ahuiícl jiné nebezpečné látky
16 08 02* Upotřebené katalyzátory obsahujíci nebezpečné přechodné kovy nebo jejich

sloučemny
1608 07' Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

Č.J.: ČIŽP/47/2020/7032 Strana 21



ZSKÁ INSPEKCE

21votn(ho PROSTŘEDÍ

KQntnoďovaná Qsoba nGk/ádá s nebezpe¢nými QčipadV dk É?ředmě(ného souhlasu.

d) Společně shromažďovat podle určených okruhů odpadů l. - III. (tabulka 3,1,) do příslušných
shmmažďovaclch nádob, umí8těných na zabezpečené, zpevněné ploše na přislušném provozu jednotlivé
pevné nebezpečné cidpady, které jsou určeny k odstranění na spalovně společnosti DEZA, a.s, a $oůčasně
u kterých je upuštěno od třídění. Jednotlivé nebezpečné odpady budou vykazovány pod katalogovým číslem
převažujícího odpadu v daném okruhu.

s neheu'ečnÝmi odpady' d/e pM/nětného Souhlasu.

e) Společně shromažďovat podle určených okruhů odpadů I. - III. (tabulka 3.1,) do příslušných
shomažďovaclch nádob, umistněných na zabezpečené, zpevněné ploše na přIslušném provozu jednotlivé
kapalné nebezpečné odpady, které jsou určeny k odstmněni na spalovně společnosti DEZA. a.s. a
současně u kterých je upuštěno od třlděni.
ycbbě mĺ?y/y kapa/nq QdpadY,

f) Shncmažďovací nádoby must splňovat základní technické požadavky pro shromažďováni odpadů dle § 5
vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pokud j9olj umlstěny ve venkovním nezastřešeném prostoru, musl být před
povětrnostními vlivy zabezpečeny vlky. Všechny nádoby musf být opatřeny štítkem odpadu a v jeho bllzkosti
identifikačním listem nebezpečného odpadu,
SM'pmažďpvac/ nadQbY pro vÝše uvec|ené QďpäďY bY/Y zabezRečenv proti povetmostn//n
v1/Ýům a Yn/"kán/m srážkovg vQďY (kovové t(SSľ1é konteine/Y (.l#av/ené vlkem). N(N'E)ečne QďpäďY Ky/y
Qzna¢se/'Y dle K)QŽadavk{} (is , § 1? zákcm q odRQctech a m/sta shrQ/nažďován/ odpadů bjda vYbavena
Klen inkačn/mi //"stv odRa¢ů. SrážkQvé voď}' še zpevnenÝch zabez/)ečenÝCh ploch jsoL/
ShnQmažc"QvánY odRGdY, 1sQt/ SvedenV do i/r7?8k tí nás/ea/'ě v zne¢j$těn/ č/š(env na CH¢QV

g) Shromažd'ovat pevné a kapalné Qdpady oddělené,
ŕmm/nka je p/něn0, viz bQC/ 3. aj.
h) Zamezit společnému shromaZďovánl odpadů z různých definovaných okruhů odpadů,
Ekghýnka R plněna, y/z bod šl-
i) Nebezpečné odpady, které nebudou určeny ke společnému shromažďování a nebudou odstraňovány na
spalovně průmyslových odpadů spokčnosti DEZA, as. budou prokazatelně shmmažďovány zvlášť ve
vhodných shromažďovacích nádobách a prostorách, zamezujicích jejich smíchání či záměnu s jinými druhy
odpadů. Následně budou pNdávány oprávněné osobě dle zákona o odpadech. Jedná se pNdevším o
odpady, které nejsou vhodné ke spalování, nebo které nejsou povoleny odstraňovat - spalovat na spalovně
průmyslových odpadů společnosti DEZA, a.s.

V dQbě koľltnč'/V nebYh? "iištgnQ shK)tnmbvdn/Rňedmg=tugQ§@.

j) zjištbvat mnUdvl produkovaných odpadů zařízen im. jehož správnost bude ověřena (zákon č. 505/1990
Sb., o metrologii, v platném znění).
Kontrplovaná oSoba PO(lž/Vá v/astn/ váhu ŘfQ váže/)/ všech vVE'rodukovanÝch oC/Radú, a (q (ypu: D/SOMAT
Tersus (vÝnohc'e: schenc< p/pcéss Eu/pRe GmbHl Kon(m/ovaná Qs(jba před/ožjla dQkument .,Pohnen/
o ¶shQdě s Nem" 'e dne 5. 1" , 2Q18. vYstaveng ¢eskÝn? meuobqickÝm insti(u em BmQ (platnost ďQ 1. 11,
2Q2QL
k) Každou havárii při nakládánl $ odpady ihned ohlásit příslušnému orgánu státní správy
V kof?(n?lovangĹn obdobl nevznikla žádná havén6),
l) Realizovat opatření k předcházení vzniku odpadů, omezováni jeµch množství a optimalizovat nakládáni
s odpady.
Fbdmlnka jE1 plněna,
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4, Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, a ochranu životního prostředí, zejména ochranu
ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod

4.1. Ovzduší
4.1.4. ZMizení pro výrobu anhydridu ftalové kyseliny (3, provoz, provozní celek 003/A, Ftalanhydrid)

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

· Diphylová pec c-71 (zďřQj č. 031, kód 1.1.a)
za podmínek:
· začÍzenÍ bude plnit emisní limity stanQvené v tabulce 1.1,4.a v podkapitole 1,1.4.

Plněno. Nq VYimenovaném staC/QMm/m zQm/i Qvzďušl ,,DiE)hWová pec C-71" jsou plněny'
emisnl h"m/(y.

Platné do 22. 10. 2019, změnou IP č. 23 (n.p.m. dne 23. 10. 2019) zni v podmínce č. 4.1.4. bod a)
následovně:

ä) Dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm, d) zákona o ochraně ovzdušl se povoluje provaz vyjmenovaného
stacionárního zdroje:

· Diphylová pec c-71 (zdroj č. 031, kód 1.1.a)
za podmínek:
· zařízeni bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1,4.a v podkapitole 1.1,4.

plněno, Na vYlhNnovaném stacmn$ln/m zdroji ?n«$išťován/ ,,DiMYlová pec c-7j" jsou l?/něnY

Ok ustanovení § 13 qcĺsľ 2 zákona Ci ochraně ovzduší se povoluje změna provozu vyjmenovaného
stacionárního zdroje:

· Diphylová pec c-71 (zdroj č. 031, kód 1,1.a)
za podmínek.
· zahájeni odstávky provozu pece C-71 před zahájením výměny hořáků provozovatel plsemněoznámí na adresu č|Zp Ol Brno

provozu peCe C-?1 zaháien/m ¥ÝmCnY hQňíků bude R/selnně na acim$(/ čůp -
0/ Bíno.

· zahájení provozu změněné pece C-71 provozovatel písemně oznámí na adresu č|Zp Ol Brno do
15 dní od uvedeni změněné pece C-71 do provozu

Zaháien/ R/'dyqzu změněné RěCS Q71 bude R/pYQ[ovaldem R/selnn¢ Qmá(neno na CQP- 0/ Brno
'

b) Dle ustanovení § 11 odst, 2 pIsm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje uvedeni do provozu
vyjmenovaného $taciQnárniho zdrcýe (zakončeného zařlzenlm ke sniZovánl emisí ENVIROTEC FA),
který se skládá ze zařízeni:

· sklady wrovin, meziproduktů a výrobků (zdroj č. 301, zařízeni 306, kód 6.25.)
za podmínek.
· při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odplyny odvedeny na zařízení ke snižováni

emisi ENV1ROTEC FA, které musl být v provozu
PlněnQ. P/i jMovozu vYimenovGnÝch stacjon$m/Ch zdmjů 'ne¢/štbván/ QvZd{lšl j$ou QQRĹYnY odvedenY na
Mňzen/ SniŽQYán/em/s/ ENVIRQTEC FA, je v p/"ovq"V,

· zařízení ke snižováni emisi ENVIROTEC FA bude plnit emisní limďy stanovené v tabulce 1.1,4,b.
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v podkapitole 1,1.4,

R/něnc' Na za/ken/ ENVĺROTEC F/j jsou enŇsn/ limi(v.

· zařizenl provozovat v 8oU|adu s provozním řádem

p/ngnQ, zaň'zenl ENV/ROTEC fa ie pmvozovňno v se sQuhQ'em tech')/ckoommizačn/ch opatkni
a eC/)nickQR/pvozn/ch Rframetrý (pK)vozn/m řádE|m , iehož vycAnt Č'Y/q RQvQ/eno ď/Q § 11 ods(. 2 písm. C//
#¢kona č, 201/20_ 2 Sb. OC/?Qľem žjvQtn/ho pmSt/bd/ a %{?mCdě/s"y Kraiskg iq Zl//)skéhQ kra/e
FozhQdnut/m o ¥Ydign/ změnY inteqrQvaného pQvoľenl Č, ?Q /d'd zanen/ ,,Zanmn/ sQuhoru che/nickÝch
vÝmh - zák/adn "ávQc REza, a.S., Valašské Meziř/č/" ,společnoS l PEZÉ , G-S- PQ'/ ¢,1, KUZL Q5009/201G
(SRiSová značka KJŠP 85009QQ16 ZFZE-KB) ze qňě 7. 3. 2QÚ S nahV /m právn moci dm 23. 3. 2q¶-

C) Tímto integrovaným povoknlm je nahrazeno Dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší
se povoluje změna provozu vyjmenovaného stacionárnlho zdroje (zakončeného zařlzenim ke
sniZovánl emlsí ENVIROTEC FA), který se skládá ze zařízeni:

· výroba anhydridu ftabvé kyseliny ((zdroj č- 301, zařlzení301, k6d 11,4.)
za podmlnek'
· při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou Qdp|yny odvedeny na zařízení ke snižováni

emisí ENVIROTEC FA, které musí být v provozu

pň Rmvozu vYlmenovaných stack'n0m/ch zdm/(ľ mečl:$tbYán/ ovzdušl jsou odp/ynY QdyedenY na
Zdi %en/ Kg snižován/ em/s/ENV/ROTEC EA, ktené le v

· změna hlavní suroviny z o-xylenu na naftalen

V dbbě kQntrdV bv/ jako hlay'nl použ/vén neňta/en,

· zahájeni provozu zrněny vyjmenovaného stacionárního zdrqe (změny hlavni suroviny) do 15 dni oduvedení oznámit ČlŽP Ol Brno a krajskému úřadu

ZahÓien/ provozu zňNŠňY vYimenC'Vaného S(@Cionám/hQ (čměna hl0vn/ sunovinYl bpdo
Q?námeno na adesu ČlŽP - Ql Bmo OQ 15 dní od uvedel]l

· zařízení ke snižování emisi ENVIROTEC FA bude plnit emsni limity stanovené v tabulce 1.1.4.b. v
podkapitole 1.1,4

1'/něno, Ng zař/šM/ env/rotec FA iSou p/něnY emisní NmtN-

· zařízeni provozovat v souladu s provozním řádem

P/MnQ, Zař/zel7/ENv1RoTEC fa n R/r'vo"ovánQ v sou/ad{/ se soubQmn techrú¢koonqaniZQ¢n/ch mlM
a eCm/ck®nQYQzn/ch lmn?etrů (Rm|/o'n/m Í%em) iehQŽ vĽdan/-lY/Q povo ěňQ Q/e § "1 odst, 2 R/Sm. d
'ákQna č. ?Q1n012 SK od:jomm životl?/hQ prostibd/ 'eľnědg/S(yl Kraisk¢ho úř®u z/inskehc' kraje
fQmodnut/m o vydánl změny' jn eq/ovaného povo/en/ č. 20 prO %aňzen/ Zaňzen/ SouLK)ru CnemickÝch
vÝm$ - "ák ®n/ úYQá peza, a,s., Vala$:jké Mez/ř/¢/" sRoleCnoS"i DEZ1\ as. pod ¢,1- KUZL 8SQQSV?01G
(Sp/sová Xnačka KJ$P 85Qm016 Zpze-kb) ze qne 7. 3, ?Q17 s namm /ňoci d/Ng 23. 3. 2Qľ7-

· v provozní evidenci budou záznamenávány údaje týkajlci se provozu zařízení ke sniZovánl emisi
ENVIRQTEC FA

Y RK)vozn/ evidenci ĹSQU zazľ]an)enávánY údaje tÝkai/C/ se pnpvozu zaňZeni ká sničován/ emisi
El' V Ro?FC FA.
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d) vydáni závazného stanoviska ke stavbě vyjmenovaného $tacionárn[ho zdroje dle ustanovení § 11
odst. 2 písm. c) zákona q ochraně ovzduší:

· Skladováni a manipulace $ ortho-xylenem (zdroj č- 303, kód 6.25)
za podmlnek:
· stavba vyjmenovaného s(acionámiha zdroje - Skladování a manipulace s ortho-xylenem musl být

provedena v souladu s prgektovou dokumentaci ,,Nádíž ortho-xylenu'. zpracovatel RIOS spol, s r.o.,
únor 2014.

· Stavba bude provedena v souladu s odborným posudkem ,DEZA, a.s valašské Meziřlči Posouzeni
možnosti měřeni zdrojů emisí a stanoveni emisního faktoru pro stanovení emisí výpočtem - zásobník
o-xylenu", zpracoval Mgr. Jakub Bucek, leden 2015.

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

· Zahájení zkušebního provozu bude do 14 dni od zahájeni oznámeno krajskému úřsdu a ČlŽP

e) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzdušl se povoluje uvedeni do provozu
vyjmenovaného stacionárnIho zdroje:

· Sklady surovin, meziproduktů a výrobků - NádrŽ ortho-xylenu (zdroj č. 303, kód 6.25)
za podmínek:
· zařízeni provDzQvat v souladu s provozním řádem

v]á!nenQvHého stacNmWhQ_zdmAmčišľov~zduš/jsktagQ!Ĺán/ a s
xY/enem' - NQdQ nebYlq č/Q cbhv kQntm/Y dne iq, 7, ?020

Platné do 7. 2. 2019, změnou IP č. 22 (n.p.m. dne 8. 2. 2019) se mění v podmínce č. 4.1.4, bod c)
následovně a zároveň se doplňuje bod f) a g):

c) Dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se povoluje změna provwu vyjmenovaného
stacionárního zdroje (zakončeného zařízením ke snižování emisi ENVIROTEC FA), který se skládá ze
zUzeni:

· výroba anhydridu ftabvé kyseliny (zdroj č, 301, zařizenl 301, kód 11.4.)
za podmínek:
· při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odplyny odvedeny na zařízení ke snižováni

emisl ENVIROTEC FA, které musí být v provozu

Rngno. pň" RNYQU' \MmenovmÝCh Stacionáq)/Ch zdrojů zne¢jštbván/ ovzduší jsou odRNnv odvedenY na
M%m/ /ce snitQYán/ cm 5/ eny RQTEc fa kte/ý le v provozu
· zaHzeni ke snizováni emisí ENVIROTEC FA bude pInit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.4,b. v

podkapitole 1.1.4

p/něnQ- Na zaňzenl ENV/ROTEC FA jsQf' p/něnY emisní lim/ty.
· zařizení provozovat v souladu s provozním řádem ochrany ovzduší

Hněno. zař/zen/ env/rotec fa je p/ovozQváno v SQ{'/0du se souRQmm techniCkQQman/'<ačn/ch
Qpät/bn/ a tec/?ničxoRľovozn ch (provozním řádem), jehoz vYdáníbYlo povdeno dle § j1 ods(.
? R sm. dl zákQ'lS Č, ?01/20- 2 Sl?, Qdborem Qvotniho přQ,} /bdi a zemědělstvi Kral'$kéhQ úřadu
z//nského kraje RQMQqnut/m o vmn/ změny' in(eqrované/)Q Rovo/enl č- ?? pro zaňzeni ,,Zt?/7zenl

chem/CkÝCh YÝ/PK e(ln/ uávod deza, a s., Valašsk¢ Meziřiči" sm/e¢nosti DEZA, a.S- pod
Č-i, Kua, 73621/201q (SP("SQYB jmčka KUSP 73621/2018 ZPZE-Kj)zC dne 22. 1. 20j9 $ nat?Vt/m
moci Qna b. 2, 2019.
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· v provozní evidenci budou zaznamenávány údaje týkajľcl se provozu zařízení ke snižováni emisi
ENVIROTEC FA

ÁaznamengYánY údaie tÝkai/C/ Se pnDvQZu zař/%Qn/ ke
ENV/RQTEC EA,

f) Dk U$tanoveni § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se povoluje změna provozu vňmenovaného
stacionárního zdroje (zakončeného zařlzenlm ke snižovánl emisi ENVIROTEC FA). který se skládá ze
zařizenL

· sklady Estery VM (zdroj č, 301, zařízeni 305, kód 6.25)
za podmínek:
· při provozu vyjmenovaného stacionárniho zdroje budou odplyny odvedeny na zařízeni ke mižování

emisi ENV1ROTEC FA, které musí být v provozu

Fynqno. pň pnĹ)vQu/ VYimenQvanÝch st0c/onám/ch zdnQilj znečÁš(bván/ ovzď{/š/ j"soL( ndp/yl?\' Qd|/edenl' rja
zaňz£nLke s@ánl FA, kteirE le Y R'ovoXC'.

· uvedení nových zásobníků F41F a F-61G pro skladování surovin a výrobků na provoze Estery VM do
provozu provozovatel oznámí ČlŽP Ol Brno a krajskému úřadu do 15 dní od uvedeni zásobníků do
provozu

nněno. UYec1enl aqyň/ĺ Msobn/ků F-6jF a pm sk/{'Ck)ván/ swDv)ň a vYmbků na prpvoze Es(¢"y VM
Ky!o očn¢menc' R/pYQzoYMelem dQRisem "e dne 10. 1, ®20 doly¢enÝn' '7q adresu Č/Zp - Ol Brno dne IQ-
10 ?Q?Q ve do 15 dn oc u|'(9(1en/ zákí®nlků do l?mvo'up

· zařlzení ke snižováni emisí ENV1ROTEC FA bude plnit emisní hmity stanovené v tabulce 1,1 4.b.
v podkapitole 1.1.4

HněnQ, Na ENV/RQTEC FA jsou p/neny emis/?/ hmity.

· zařízení provozovat v souladu s provozním řádem

plněnQ, zařizen/ ENV/RQTEC EA ie p/ovozQV¢no v sQu/adu se Soubon9m téchnickQQmaniza¢/'/ch opqt/bn/
a rchnickoR(pvQzn ch /ý (pl'ovozrllm Ňden?l, jehož VYdán/bY1Q Q/e § 11 QáSt. 2 R/S/ň, d)
#kona C, 201/2ň" ? Sb oqborel7? ž/yQtn/ho Q/pstň9d/ a zemědý S vI KraiSS'á/}o Z ĹnskéhC' kra/e
Rqe 7Qdnu(/m o YWá"/ zm9"v inteq/Rvaného povo/en/ Č- 22 pir znř/zen/ ,,ZQnzen chem"cWch
yÝidL) - základnl 'ávod /)Eza a s , valašskg Meziř/¢/" spo/e¢nQsti DEZA, q.s. poq ¢,1", kuzl 73G21RQ18
(spl;'íQvá zna¢/'q <USf' 73621RO- 8 ZPZE-KJ} ze dne 22. 1. 2Q19 s nat?Yt/m právnl 'noci dne S. 2, 2019,

· v provoznl evidenci budou zaznamenávány údaje týkající se provozu zařízeni ke snižováni emisi
ENVIROTEC FA

EMm V prpvoznl eyi¢tenci jsQ¢/ ?aznnmenávánY ýdaie tÝkqi/c/ se QppvQzů ke sničQvál?l em/si
FNV/ROTEC EA.

· budou dodrženy technické podmínky provozu stanovené pro předmětný zdroj ve vyhlášce č. 415/2012
Sb,, v platném znění, příloha č. 8, část ll., bod 5,3.2.

Jsq(' C/održMY (echn/cké

g) Tímto integrovaným pwolenim je nahrazeno vydáni závazného stanoviska k provedenl Btavby
\mmenovaného stacicmárního zdroje dk ušanovenÍ § 11 odst. 2 písm, c) zákona o ochraně ovzdušl:

· sklady Estery VM (zdroj č. 301, zařízeni 305, kód 6.25)
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za podmínek.
· stavba musí být provedena v $Qu|adu s projektovou dokumentacl pro vydáni společného povoleni stavby

,2018/013 Skladovací zásobníky suroviny a výrobků Estery VM" zpracovatel: RIOS, spol. s r.o., březen
2018.

/4něno. SčMm by'la provedena ¥ Sou/adu s RnQigktovou dQkumentac/ píp vYďáň/ spole¢ného povo/en/
S ,,201&/013 Sk/adovac/ zásoĹ?n/kV surov/ňY YÝ/obk0 EiS- en' l"y-".

· stavba bude provedena v souladu s odborným posudkem .DEZA, a.s. - výstavba zásobníků surovin a
výrobků Estery VM (ZZO č. 301, zařízeni č. 305)", zpracovaný autorizovanou osobou Bucek s.r.o, dne
31,08,2018 a v souladu $ odborným posudkem (doplněk č. I) ,DEZA, a.s, - výstavba zásobnlků surovin
a výrobků Estery VM (ZZO č. 301, zařízení č. 305)", zpracovaný autorizovanou osobou Bucek s.r.o.
dne 16.11,2018

plnřnQ. Stavba bVk' p'pY¢d'?na v sou/aqu ,'í QdbomÝm 1?Qsudkem DEZA a.s. - vÝstn\/ba zásohn/ků surpvin
a vÝmhk'? Estery VM (ZZO C. 301, zaňzefl/ č, 305 " q y souladu s WhQmÝm posUqkem (dop f?ěk č. 1j
,,PEZA a..'j - Yýstavba zásobníků S{/[Uvin a vÝn?h-(ů -l - Q.ZO č. T , Zaňzen/ č. 3OS)'.

· technologická zařízení vyjmenovaného zdroje, především jejich technické parametry budou při realizaci
instalovány dle projektové dokumenlace a odborného posudku posouzených v tomta správním řízeni

E'/nOno. TecMQĹQqická zaň"zen/ vYl'menovanéhQ \s(acionám/hQ qdnoje zne¢/'Štbvánľ ovzdyši, pře(ievš/m
ieiich technkké pG/arndn' bylY pň /nsta/ovgnv c e prQiek QYý ctokumentaCe a odbomý 70 posudku.

· pro ověřeni plněni podmínek stanovených tímto integrovaným povolením je v souladu s ustanovením
§ i15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebnl zákon, požadováno provedeni zkušebního provozu
v d6lce trvání jednoho roku

p1MnQ, Em Qvěmn/ R//)Cn/ pQdm/nek stanoyenYch inteqk)vanÝm pQYQlen/m je provečien zkušekni
v dé/'?e (/Yánl jednoho roku.

· zahájeni zkušebnlho provozu bude do 15 dni od zahájeni oznámeno krajskému úřadu a ČlŽP Ol Brno

AněnQ, (,/veaen/nových zásobn/@ F-§1f a fg1g pm surovin a vÝnc'bků na RrovQze Es¢e/y vm
kvlc' QznámenQ Rm¥oaQvatdem dopisem ze dne IQ, 1, 2020 (jQm¢mÝm na ¢ůp - Ol Brno dne 10
_ , mm ve Ihů é c o IS dn/Qd uvedenl z¢.Nbn/ků áQ p/pYozú.

4.1.5. Zařízenl pro výrobu usterů (3, provoz, provozní celek 003/8, Estery VM)

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

· Esterifikacg anhydridu ftalové kyseliny (zdroj č. 304, kód11,4.)
za podmínek:

· zařízení provozovat v souladu se schváleným provozním řádem

/¶něno. Zaňzqq/ RQ vYrubu esterů le nmvozovánQ y SQu/adu SS SQl'horem taChnickoorqanjza¢nich oRatlen/
a technickaDrovcl2n/ch parametrů (pnpvozn/m řádem , jehož vYqán bV/o povq éňQ dle G 11 oCst. 2 pl,sm, d|
aákc'na č. 201/?Q12 Sb Odbotem ŘNQtn/ho PK'S i a z0'n(gc/ěls-vi Kr'?iSkbho úhdu Zl nského kraje
RQZhodnutim o vYqán/ změnj' inteq/ovM "IQ povQ/en Č. 1S RIP ,,ZQ/ zení soUbml chemickYch vYno¢' -
'ákk'dn/ závod PEZA, a-s , Ya. ašské č " společnQS- DEZA, aS, Rod č.j. KUZL 6j&'2014 (sE'isovÓ

K(/sp 61&2014 žpze-kb ze dne j2, 11. 2014 s n&bW/m právn/moci dne ig. 11, ?014,
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b) Dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se povoluje změna provozu vyjmenovaného
stacionárního zdroje (zakončeného zařízenlm ke snižování emisl ENVIROTEC FA), který se skládá ze
zařízenl:

· Skladováni surovin, meziproduktů a výrobků (zdroj č. 305, kód 6,25.)

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

snižování emisí ENV1ROTEC FA, které musí být v provozu

Rneno. Při pmvozu vYimenova/)ÝCh stacN)ná[n/Ch zn6čišlbvgn/ ovzdu$/ jsou oďp/Y'?Y odvedenY na
Zař/zen/ ke snižování enhsl ENV/ROTEC EA, k erě q y provozll,

· zahájeni provozu změny vyjmenovaného stacionárnfho zdrcije (změny hlavni suroviny) do 15 dní
od uvedeni Qznámit ČlŽp Ol Brno a krajskému úřadu

nngnQ. zah(á/en/ provozu µněny vYimqnovanéhQ staciQMm/ho zd/pie /změna hlavni sumvinyj bY/Q
QZMmeno na adresu ¢1ŽP - O @no od 15 c/ň/ Qď uveq|en/ změny,

· zařízeni ke snižování emisí ENVIROTEC FA bude plnit 0misni limity stanovené v tabulce
1,1.4.b. v podkapitole 1,1,4

p/ngnQ. Na Mnzen/ ENY/RQTEC Ea jsou DlľlěnY emjsn/ 1MV.

· zařizení provozovat v souladu se schváleným provozním řádem

E'/něno. Zaň[en/ ENV/ROTEC FA je /)rovozováno v sou/13'C/U se souhQmm tec/lnickoolqaniµčn/ch Qk)Stňen/
techniCk¶orovozn Ch parame(nů (provozn//n řádemj, iehož vYdán/ bylo poVQ/eno ďe § 11 odst, 2 písm. d)

"Qkonq Č, 201/2Qi2 Sb. O"Koľem žĺvq n/ho plo$(kd/ a ze/MdělsN Kmiského ý/Mu z//nsk¢ho kra/Q
RnmQdnut/m q vµián/ UnCnY inmlpvaného pQYQlenl č ?? p'o Za/"<'?ň/ soubory chemkkých
YÝ'PB - uk/qdn/ záYQQ deza, a.s., Va/ašské Mez/ňč/" Spo/ečnos i DEZA, /'ls. pod č.j. Kuzl 736?1/2018

tnačklá K ./ŠP 73G?1n018 ŽPZE-KJ) ze d/?e 22. 1, 2Q1g s nabW/m právn/m«id/)e 2- 2019

· v provozní evidenci budou zaznamenávány údaje týkající se provozu zařízeni ke snižováni emisi
ENVIROTEC FA

V p/pvozn/ QV/'denci /šqu taznamenáYgnY 1Ýkai/c/ se pruvozu <d/zen/ ke snl"žován/ emisi
E" "1ROTEC FA.

c) Tímto integrovaným povolením je nahrazeno vydání závazného stanoviska ke stavbě vyjmenovaného
stacionárního zdroje dle ustanoveni § 11 odst. 2 písm. C) zákona o ochraně ovzduší

· Skladováni surovin, meziproduktů a výrobků (zdroj č. 305, k® 6,25.)

za podmínek:
· stavba vyjmenovaného stacionárního zdípje - Skladováni surovin, meziproduktů a výrobků musí

být provedena v souladu s prQjektovou dokumentací pro stavební povoleni ,2015/015 Likvidace
exhalaci z výroby DOP", zpracovatel PRODEZ. a.s. únor 2017.

· Stavba bude provedena v souladu s odborným posudkem ,Odvod emisi ze z&obnlků a pIMcI
rampy autocisteren z výrobny Estery VM (zařizenf 305) do jednotky katalytické oxidace Envirotec
FA (odlučovač 301) v provozu společnosti Deza, a.s.". zpracoval Mgr, Jakub Bucek, leden 2017.

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

E'Mmětné S(avby db dot)v kontNÝ 'im 14. 7. ?Q2Q rea/izovanv.

4.1.6, Zařízeni pro zpracováni benzolu a výrobu monocyklických aromatických uhfovodiků
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(benzen, toluen, xylen) a solventní nafty. Zařízeni pro zpracovAni sirných exhalaci
koncových plynů (4. provoz, provozní celek 004, Benzol)

a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona (j ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárního zdroje:
· Diphylová pec C 601 (zdroj č, 041, kód 1,1.a)
Za podmínek:
· zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.6.a. v podkapitole 1.1 6,

p/něnQ. /ý@ vYimenov@ném Stacionán)l'n zne¢i$tbván/ Ovz©$/ ,,Erovozn/ MG C G01' íSou plngnY
emisn/ /iml'{v,

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

· Zpmcovánl sirných exhalací - výroba sIry (zdroj č, 401, zařľzenl 401, kód 6.13)
· Hydrogenačnľ rafinace a aminová jednotka (zdroj č. 401, zařízení 415 a 402)
za podmínek:
· zařlzenl budť3 plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.6.b. v podkapitole, 1.1.6.

Hněno. Xař/zen/ch simÝCtl ekha/acl - vYroba shy, H\'dnoqenačr)/ rafinace a ammová
jsou

· zahzeni provozovat v souladu s provozním řádem

pMnQ, Zaňzenl ZE'/acQvánl simYch exha/ac/ - vÝmbq sin', HVdnc'qet7acn/ ra/[nSce a aminová tedno(ka jsou
v se SQ(d¢)Q'em e"tlnickooWani%s¢nlch opatňml a tech/)/'CkQR/nYozn/ch paramet/ů

(p'ovQzn/'n Wdeml iehQ vYqán/ ?\' o NvQ/QnQ dle § 11 QáS . 2 písm dj zákona č. 201/?Q" 2 SL?, Odborem
- /YQtn ho PnQS(M/ a země#/S v/ K[aiskqhQ ý/adu Z//nS sGhc' kraje RQZhodnuthn q vYďáňi změňY
/nteqmvaného RQYQ/M/ C. 15 pm ,,Z@ňzen/ so¢10Qnu chemickÝCh vYrob - zýk/adn/ závQd DEZA a s
"ala$S'g y etiňči" spo/e¢nQs ĺXza, aS. rq¢/ ¢.1'. KUZL G1&2014 (spi$Qvá značka Kusp 616QQ14
KB ze dne 12, 11. 2014 s p'ávn/mQC/ Cne 19. 11. 2014.

C) Dle ustanovenl § 11 odst. 2 pIsm. d) zákona o cichraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stachnárnfho zdroje (zakončeného zařízením ke snižováni emisí HK Engineering), který se skládá ze
zařlzenl::

plněni žekzničnlch cisteren (zdroj č, 403, zařlzenl 404, kód 11.4)
plněni autocisteren - plnícl rampy (zdroj č. 403, zařízeni 410, kód 11.4)
pmvoznl sklady (zdroj č- 403, zařízení 403, 408, 409, 411, 412, 413, 414, kód 6 25)

za podmínek:
· při provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje budou odplyny odvedeny na zařlzení ke

snižováni emisi HK Engineering, které musí být v provozu

FVněno. Pň Rrovozu vYlmenovmÝCh stacbnam/ch zdrojů u?e¢j$tbván/ ovzduší jsou odplYnv o'NedenY nq
%aňzen/ ke snfžován/ emis HK Enqineerinq, "M je v pmvQ4u.

· zařlzeni ke snižování emisi HK Engineering bude plnit emisnl limity stanovené v tabulce
1.1.6.C. v podkapitole 1.1.6.

EMQQĹjmaĽ/zen/ HK Enq/neerinq isQ'l Rlněr?y emisnj /imiN.

zařízeni provozovat v souladu s provoznlm řádem

Zaňzenl HK Enqineeňnq je p'QYQzováňQ v $Qu/adu s'; tec/mickQQmanl'&a¢n/ch Ql?atřenl
a (echnickoplovozn/ch parametrů (pFovQm/m řádem , iehož vYdán/ Ky/q povo/enQ dle § 11 odst. 2 p/Sm. d)
zákQM č, 201/2012 SČ?, QdkQreln živQ('j/_1q ptustřed n zeměd¢lStV/ Kraisk¢nQ Yřädu zl/nskeho kraie
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RQModnu(//n o vydánl inteqrQvaného povo/en/ Č. 15 p'o ZQnzen/ SQURQ'u che'nickÝch vYrob -
zákk)dn/ závod QEZA a s., Va/a,$Ské Me;cm" spo "@¢ncksti CEZ" , ä.Sr RQC/ ¢.1. K,ljzL 616QQj4 (spisová
zna¢@ KUSE' G1G/201Q ZPZE-KB! ze dne 12. 11. 2q14 s nab}dlm pmvn/ moci '/ne 19. 1j. j!Q14.

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

· Čeípacl stanice destilace (zdroj č. 405, kód 11.4.)
za podmlnky'

· zařlzeni provozovat v souladu s provozním řádem

P/něno- ZqČizen/ stanj'Ce des(i/ece je přQvozováno v sou/ad{' Se soubQlWn tech/ýCkoorqanj[Gčn/ch
Qpä(řen/ (echn/ckQljrovozľl/c/) E)aramet'ů (pK'¥ozn/m meml, vÝdán/ Ky/q povQlenQ Qle § 11 Qďst. 2
písm, dl zákona Č, 201/2012 Sb. Qqho'em tivotn/ho R{ostň9d/ a i'emědě/Stv/ KraiS%ho úřáď¢/ <//nskéhQ
/c© e Rozho(i(?llt//n o vYdánl zmřnY in(eqnpvaného pQvo/en/ č, j5 pro ,Áqř/zen/ sQl/¢'on/ chemjckÝch yý/qŕ
- µSk/adn/ uvoc1 DEZ,4, a.s,, ValašskQ Mezlř/č/" SpdečnQS(/ :jEZF , a-s. pod ¢.1, jcUzL 61Gí2014 (sRiSová
značka K(,/SP 616/?Q14 žpjE-KB/ ze Qne i2. 11. 2014 S nabVt/m právni /noCi dne 19, j1. 2014,

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

· Skladování a manipulace s benzolem a jeho produkty (zdroj č 406, kód 6.25.)
za podmínky'

· zařizenl provozovat v souladu s provozním řádem

E/n9m. zaň'%en/ SkladQvánl a manipulaCe s ben<o/e'p a Hhc' E'roduktV le pFoYpXQváno v Sou/adu $ě
SQu0orem (Qc/?'ŇkQQNaniľa¢n/ch opatkn/ a techniCk'pnQYQľn/ch Ram/netnů /R'pvoznlm řádem) ie/)ož
mán/ bYĹQ POVOĹMQ dle § 11 ods , ? písm. Q zákona ¢. 201L2012 Sb. 0'1hQre/n živQ(n/ho a

k'aie Rc'"hodnu 'n o vK/0/?/ změnV in(eq'ovaMho pQvo/en/ č. 15
PIP uZ@//zen/ SQ(lbQru chemickÝCh vÝm/? - základn ;úvod ?Eza a s., vn/ašskg Mezjňč/" SpolečnoSti
PEk a.s. pQ(ý č.j. kjZL 6 ísQO1" (sp/šová "Mčka k. /S" 61&2QjQ ZpzE-klg} "e "n" 1?. j1. ?Q14

m® dne "9, 11. 2Qj"-

f) Dle ustanoveni § 11 odst, 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného
stacionárnlho zdrcýe:

· Štěpicí stanice - parní reforming (zdroj č. 407, kód 11.4)
za pQdminky:

· zařízení bude plnit emisní limity stanovené v tabulce 1.1.6.f. v podkapitole 1.1.6.

Em!mQj!la stanice - paml

· zařlzenl provozovat v souladu s provozním řádem
R/nqnQ- zařicm/ ŠtěR/c/ staniCe - Ram/ /e/o/7ninq le provozováno v $Quladu se SoLjbomn?
t«/'nickoomnNIačn/ctl Qpatň9n/ {j tech/7iCkoQ/Dvozn/ch parametrů /p'pYQzň/m vj'dáni Ky/q
QQYc'leno d/e § 11 2 pÍS/n. d| zákQna č. 201/2012 Skj Qdborem ;životn/"iq pK'st/Pcl {ĺ ?emědg/stv/
KraiskéhQ ú/bdu Z /nského j'mje RozhC'dnu/im q Y\'ďán/ inteqmvanéhQ Rovo/en/ ¢. 15 pr) ,ÁMzen/
Souboru ChemickÝCh vYrob - zák/adn/ závod DEZA, a s,, Valašské Meziř/č/" SRo/ečnQS(i dezx , a,,S, pQď č.j.
KUZL, ¢I16L2014 (Spisová Značka KUSP 61G'2014 ŽP%E-KB ze dne 12. 11, 201q S n0bYtim R/0vn/ moci
dne 19. 11. 2014,
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4,2. Voda

a) Veškerá zařizenl, v nichž se použivajl, zachycuji, $k|adujÍ záv&dné látky, musl být v takovém provedení
a technickém stavu, aby nemohlo dojit k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod a
powchových vod nebo k jejich nežádoucímu smišení 8 odpadními nebo srážkovými vodami.

b) Tě$no6t nádrži pro skladování, potrubí a prostředků pro přepravu závadných látek bude kontrolována
v souladu s § 39 odst. 4 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb, o vodách, v platném znění (dále jen .zákon
o vodách").

c) Pro zjišt'ovánl případných úniků závadných látek bude provozován odpovldajíci kontrolní systém,

podm/nka plněna - Dne 1'f. 7.2020 WpY"ď/ä /'Kz/ckou KQntm/u namátko|/ä vYbranÝch zanzen/
U-c aQn/ho z$vQdu DEZA, as- RÉ ktené zl'isti/a'
PnQvoE benzol - sk/&«á sa ze zan:'?nf wčenÝc'n rip pňieln sk/adován/ surovin ze zař/zen/ na výrobu a
sk/ado%n/ vodíku, zanzenl /)ä raňnačn/ desti/aci Deňu' u (či$tqnl henzo/u , zQř|zen/ na desti aci benzolu a
zaĹmL%j&k/adněn/G

surovin (Ŕ/QK 55) - probM postupnQ usQbn/kQ%/IQ qqĺq. v doL?g kontK?IY byla
NkQnS Míče pmvedena u usQbn/ku u 3, V sQmsng čim r'pĺ?/"lá/0 rekQnS '¢1 u zásobn/kq 7 a
Zámveň pnob/ha// Rňpravné na nekonS /ykc/ u tésWn <u 3, k(e'¢l má být p'oYečjcna v roce 2Q?i.
.Y.®hě kontm/LÉmhala '¢sQhn/ků.
ZŔSQM/ĹW jsou mě/bn/n) h/sc/inv - RIQYgkQvÝm mgň?nlm a SoU¢qSně radiovYm mý/M/m
s dá/kQvÝm R/bnose/n na vel/n Rrovozu.
SRQU$(Gc/ a p/n/c/ že - ko/eiištg odkana/i%Qvané do i/níkY. V dal?ě konlrolY nep/pb/ha/Q
spQuSWn/ ani p/něn/ Zc.

N?/nnové p/ochY pod iednothvýmizařj'%en/mi Sy/y y QčN kQnt'Q/Y v dob'y'n Stšwu bez vÝ'"qu)ého pQškozen/
Ft Rlni/Y svou /unkCi jako záchYtnÝ RIPS Qf, "YtQ n Qc/lV l'SPl.' do chemiCké kanal/zace
za'Qt!¢Glné CHČOV.

N!?yrz HalanhYdrid - dle sdě/en/kQntm/c'vGnq qsqľ'y i" c'd 17. 7,2Q2Q R/ánovaná Qc/stávka, V
kon K' Y na provoze pm¢)itl@ [ekonstmkCe:

l) \/Yměna desublimtQm
2) Ql'?rava zásobníku SulpvŕhQ htala/)hVdndu - Ňdng se o opmvu zásobníku. který byl poškozen

hmňi y {pcě 2018
3) vÝmem hQ/gku diRhv/ovgR!2£Ĺ

př" kon('p/e Ky/y kontmovanQU QSobou p'W/oženY R'Q(Q/'Q/Y o pnQYel!enÝch zkou$kgch (ěsňQsti nádQl ve
vYl?ranÝch RnQYQ%ech. ZKoUšKY RnQved/ a pmlQkQ/Y vY'ta'/i/ Ing PelrĽ/ebek, OZO.

- na 3. provozu Fta/anhydn'd - 4 Usobn/kY y r,2015 kálí 2'015| S v roce 2020
- na provozu D/oKM- z$sabniků 1/ í:2019, ke :? zásobn/k{"m, dle Qřěc/choz/ kontrolp' Ky/y zkou,škvv záři 2015, p'd(qKq/y v dob¢ kQntm/V k disQQXici

na 4. r'pvqzčĺ eenzo/ 35 z%Qhn/ků v ČG/Yňtl 2Q1G
V p/bd/Q?('ném p/bh/edu Xi/štěno PQ('U/'/ i'asobn/k, u kteného bV bYla pncjvedena zkouška
těsnosti ve delší než 5 let Qci provedení kQntR)/Y.

4.3. Odpady

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

b) Tímto integrovaným povolením je nahrazeno vydáni souhlasného závazného stanoviska v územním a
stavebním řízeni dle ustanoveni § 79 odd. 4 zákona o odpadech ke stavbě .2018/013 Skladovací
zásobnlky surovin a výrobků Estery VM" Krajský úřad nemá z hlediska nakládáni s odpady připomlnky

Č.).: ČlŽP/47/2020/7032 Strana 31



Q'SKÁ INSPEKCE

2IVOTNIHO PROSTREDt

k projektové dokumentaci pro vydáni společného povoleni stavby ,,2018/013 Skladovacl zásobnlky
surovin a výrobků Estery VM", kterou vypracovala společnost RIOS, spol. s r,o., březen 2018.

Souhlasné závazné $tanovi$ko je vydáno za podmínek:

- Při nakládáni s odpady bude plně dodržena hierarchie nakládání s odpady dle ustanovení § 9a zákonao odpadech a Závazná část Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2015 - 2026.

- Nakládáni s odpady během výstavby bude řešeno v souladu s předloženou projektovou dokumentacia v souladu s platnou legislativou na úseku nakládání s odpady,
Ke kaRito/e 4.3. ¢/ŽP ůVá¢//, že vYše uveC/2né pQCiľn/nkV na vědomi,

6. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a Životního prostředí, které úřad shledá
nezbytnými $ ohledem na mfstnl podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku
zařízeni

a) Plnit podmínky pro skladováni surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak par vyššl než 1,32 kPa
při teplotě 293,15 K při skladovánf v nádržích o objemu 1000 m' surovin nebo s ročním obratem nad
10 000 m' uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. příloha č. 8 část II bod 5.3,2.

f'/něqo, Na p/ovq2u Fta/anhYdňd miň mez/ látkv, kte/g mai/ tlak R'?' vyš$/ než 1,;í2 kPa pň' (ep/otě 293, 1s
k Q-XY/en, kte'Ý je l?Ck?ván Y Ry, denn/m ciq je Rkčefpáv¢n z PM'Q<ú Ben,%Q/. jsou
q M"y poC/m/nkV uvedené ve vYh/ášce č, 415?012 sk., př/bha Č- 8 /1 boQ S,3.2. ZÓSQbn/k le
henne(izován a Qdp/VnV /SQ" od%gěnv na Qci/učovac/ %a//zm/ En '/Rqtec f/\, Nanak/l (nepatří
lá(kY s l/ake/n Rf' vYš$/m než " ,32 kPa PE 1'SRlotě 29,3, 15 Kj Ň? sk/adovýn v denním zásot?n/ku. Zá,'íQhnlk je
m/7netizQY$n a odnlvnY jsou Q¢váděnY m od/učQYGCĹ zaťZen/ ENYĹRQTEC EA.

/Va přpvQzú isou skladovánY surovinv, rnezipmQukty a vÝrobky, které majl tlak par yyššĺ 1,32
kPa Qň tep/otO m 15 < (benzen, (o/uen, Js0¢' plněný RQdm/nkv uvedenq ve vYhláŠce č. 415/2012
SK,, pň/ohq č- 8 1/ poc: S,?,?. zgsQhr)/kv s piQvQwi stNhou - helmetizaCe zaijštqna dvoj/m těsněn/m

-ců (meChqničké a po/Yumh@nQv'i (EUR l, He[/ne lzace usobn/ků s RevnQu střéchoq (na RKNQEC
BenzQn - je Z@iištěn oc1¥Qd odp/vnl) na cem/nl doR{í/Qvac/ Kc//iq ku tik ENG/NEER/NG. Zásobn/ky jSou

/'env s minjmá/ně 7Q %-n/ Qdm[ivos-/
b) PInit podmínky pro čerpání látek, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa při teplotě

293,15 K uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb, příloha č, 8 část ll bod 5.3.2.

Hneno. Na PlovoiXl Et@lanhYdn"q patří iát/CY k(6!/'é n?ai/ tlak Räl !'Y$Š/ ne? 1,32 pň teR/Q(ě 293 15
K Q-xY/ěQ, který q sk/adQvAn v tzv. qennlm záSQ¢'n/ku Qc) něho, le pkče'páván p/pvozu Senzo/. Jsoy
R něnV podm/nkV uvecenč ve vy {šSCe č, 4152Q1? Sb., pi' Q/1# č. 8 ¢ást 1/ 5.3.2 Zásobn/k le
heme izován odp mv jsou QCYéděnY na QCl/učovqCl za/"%en/ ENV//?OTEC EE . Na/Mlen (nem(/7 me'i
ŕ Kyš t/a-¢em pa'vY$š/m neŽ j,Q2 kPa oň ep/o {š m, 15 le sk/adQYgn v dqnn/'n záSQh')/ku. ZáSo¢)n/k je

hQ/metizQv¢n a QQĹ?NnV jsc'u QďváWňY na odlučQYQc/ zaň?en/ENYĹROTEC FA.

Na provozu isou sK/adovánY SumvinV, mezipMukN a VÝ'PbkV. kfené maj/ (lak par YY$Š/ než 1A?
iPä Qň" (ep/o(Q ?g3, 1S K ('Senzen, (Q/Uě", Mení. jsoy RlněnY RQd/n/nkY uvedeng ve vYhlq$ce č. 41,¥?01(?
SĹL příloha Č, 8 ČáS 1/ bod 5,.},2. zásokn/kY s pk)YQuc/ s(achou - hq/me_izace 'aijš_ěm dvoi/m ({SSněnim
usQ\bnik(? (mechaniCk¢ a rq- YunethanQ¥¢ (pURj|, zásohn/ků s l?evno[/ s ň?chou (m provoze
GenM - le ?ai/štán odvod QC/plVnů ne Centrá/n/ aopalQYGc/ iednQ "-ct/ HK ENG/NEEZ/NG. ZŔSQOn/ky Ĺ$Ql1
QpatibnY nátěřY s minimálně 70 %-n/ odmzivoS(/.

C) Zavést způsob identifikace a oprav netěsnosti zařlzenl v DEZA, a.s. s četnosll cca lx za 5 let,

p/nqpo. Je zSiišt'ováf? 'nonjtorinq netěkínQS(i př/sl'pl'em. lc/§'nt/'/ikace ne(ěsno$li na pňrmch a armatulách
ČSfp@c/ch $(@ňic (vÝn?env jsQ¢A pň' R/vn/ zamce . je ZWeden 4pUsob ©entifj'kacq netěsnoS//
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semkm§ja§Qce těkaYÝm/ látkamj Plň YYttpovánl p'iQ/ij pro stanQveni poňMii oprav
akv každá am?atum 1)Yla E)mvěňm0 s četnosll m!nimá/ně 1 x M 3 roky.

d) Zá$Qbniky dehtu provozovat pouze v případě, že jsou hermetizovány a inertizovány.

e) Zásobníky dehtových a antracénových olejů provozovat pouze v přlpadě, že jsou hgrmetizovány a
inertizovány.

f) zajistit měi\en1 imisnf koncentrace Qxidu siřičitého v obci Lešná
Termln: Do 31. 12. 2015

g) Realizovat technická opatřenl na sníženi fugitivnlch emisi prQ emisní zdroj č. 405 ,Čerpací stanice
destilace" dle programu opatřeni k postupnému snižování exhalaci benzenu v čerpací Baniči
destilace provozu benzol:

· ll. etapa
- mechanické ucpávky - nahradit materiálem odolným vůči benzenu a přlpadné výměny čerpadel (např.

za bezucpávková čerpadla)
- ventilace a vzduchotechnika - posoudit celkovou výkonovou úroveň včetně zavedeni odtahovanévzdušniny do centrálního systému jejího zachycováni a případné EKO likvidace
- sanace budovy čerpací stanice (obj. č. 560)

Termin ||, etapy. Dq 31, 12, 2014

h) Po změně hlavní suroviny z o-xlenu na naftalen nebude překročen stávající emisní strop oxidu
siřičltého SO2 ze zdroje výroba anhydridu ftalové kyseliny 238,7 Urok.

Rněno. Nenl stgvuLMúust'pp Qm{l siřičitého

i) Při změně na zdrojích znečišťováni ovzduší (výměna dopalovacích jedncitek, atd.) při stanoveni
émisnich limitů budg zpřísněn emisní limit u tuhých znečišt'ujlclch látek TZL 75 mg/m'

j) Při poruše nebo odstaveni zařízeni na likvidaci emisi z provozu Soubor chemických výrob
(hermetizace zá$obníků apod.) bude tato skutečnost oznámena obci Lešná a městu Valašské
Meziřiči. Plánované odstávky musl být hlášeny v přiměřeném předstihu

Př/' Ro/ušen/ nebQ QdS(aven/ na //kviC/«/ emis/ z R'pYQ@ú sou¢k?r che/ničkÝch vY'pb
(wme izace usobni-rů apod.j le /ätQ skute¢nQ·$t oznámenQ Qbci Lešna a městu Vqlašské Mez/ňč/.
E' odStávkY jsou h/ášéňY v RňměřÉ?ném RkCiStihu.

Platné do 7. 2. 2019, změnou IP č. 22 (n.p.m. dne 8. 2. 2019) so mění celá kapitola 5 na následujici:

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

a) Plnit podmínky pro skladování surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa
při teplotě 293,15 K při skladování v nádržích q objemu 1000 m' surovin nebo s ročním obratem nad
10 000 m' uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. příloha č, 8 částll bod 5.3,2

Plněno. N§ Rnovozu patň mezj /gtkv, které mai/ tlak pa' vY$$l nd Lá? Kpq M 293, IS
k o-xv/en, KterÝ skladbvCn v fzv. denn/m zásobn/ku, do něhož je přéčQ'páván z p'pvQzů jSQu
p/ňěňY pQc/minky uveden¢ VYhlášce č. 'fj.5/2012 SR,, příloha C. 8 ¢äst // bod 5,3.2. Z¢sobn/k ie
hem7e(izovGn Qďp/YňY lsw Qmděny na o¢/učovac/ zař/mn/ ENVIROTEC FA, Ya%/en (neRGtř/ mezi
/átky' s /akem YVš$/m ne 1A2 pň teplotř ?g3,15 K j8 Sk/adován v denn/m zásobn/ku, ZOSQbnik ie
1ermet/zován QC/R Yf'Y jsou na od/u¢QY&c/ zaň4en EYV/ROTEC EA.
Na R'C'YQZU Benzol jsQ¢' Skh%bvánY suloVinY, mezipn'?duktY a vÝrobkY, KM n?al/ nar vYš¢ši než j,32
kPa pň' teplQtg 293, 15 k (Keni:en, ¢o/uen, Men). Jsou Plnék'Y Rc'dm/nkY (1Yeaené Yé YYň Ašce č, 415/2Qj2
Sb., příloha C část 1/ bod 5.3 ? ZásobnlkY s p/ovouc/ střeChou - herme(jmce zal'ištGnG Qvoj/m tasněl)/n?
Ľásobnlků (n)echgnické a E)olYure(h#nové (PUR l. HermetizäcQ ?ásobniků s pevnou st/bchQu (na Rk)vozC
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8mmň - j'e mijšlěn Qdvod odp/vnů na C(?nlrá/ni dQRa/avac/ /eqnc'tku Fik ENG/NEER/NG. zµsobn/kv jsou
!mMLQiátgĽLsjm!úma/ně zq %-n/ oc/r{'µ'vos l,
b) Plnit podmínky pro čerpánl látek, které mají tlak par vyšší než 1,32 kPa při teplotě

293,15 K uvedených ve vyhlášce č, 41512012 Sb. příloha č. 8 část íl bod 5.3,2.
Hnřno. Nq É)mvozu FtalanhYdn'd patř/ mezi kteľý majl tlak RG' vYŠŠ/ neč 1,3? kPa pň tmlotě 293, 15
K o-xY/en, kterY le skladQván v tzv, Qennim ľésobn/ku, do ný "IQ- je pňgčefpáván /JfOVOZ{/ Benzo/. ,/Sou
0'Ny rqcm/nkv ve vYhkíšce č. 2 sk, př//oha Č S čáSt l. bod zásQhn/k je
1enne /ŽQv¢n a oCip/YnY /$qu odvác na Qa/učovac zaňzen FNV/ROTEC FA. yGna/en (nepatň mezi
látky' S 1Gkem mr vYšš/m než 1 3? kPa pň teplotě 29.?, 15 K le Sk/adován y Qenn/m ř¢sobn/ku. zásobn/k je
'mne(izov(án {ĺ odp/YnV jsou odyÓděnY od/učQv§c/zaňMM ENV RQTFC FA,

Na R/pvozu Fh;řnzo1 iso{1 sk/ado%nV sumviňY, mezjproduktY a vÝrot}kV, kten9 m0i/ tlak pqr vyŠŠ/ m 1,32
KN pň těQ/Q é 29.j IS k (beni'en to/um xY1enl, J,9ou p/MnY pQdm/nkv uv«ľe'?q ve vYhtČŠ'e čo 415/201?
Sb,, M/Qha č, S ¢¥S l bQq 5.3.2. ZŕSobn/kV S p/ovouC s /bchQ(,l - hennA jzace za/i$¢ěna dvQi/'n těsngn/m
"ÉlSQhn[ků (mechankkq po/Yumhanové (F'ur [ásQ "n kú s st/E'c7qu (na p/pvQ'ě
~lL==Lištěn Qčn/od cgplYnů nq C?entrá/n/ C/QiDa/ov@C/ iednouLKENG/NEER/NG. zásobn/kv jsou
Qmt/bfw s minimá|ng 70 %-n/QdraziyoSt/.
C) Zavést způsob identifikace a oprav netěsnostl zařízeni v DEZA, as. s četností cca lx za 5 let.
!2LnénQ. Je zigi/St'Qván mQn/(olinq netěsnos(/ ndgsnQs(/ na Qn/ubách annaturéch
!žMmcutqnic.Ĺún?ěnv j'sQ{' zus!2Ligmtifkace n8(ěsnos(/

ve kMm se naklýaá s vvsQce těkaYÝmi/átkami pro vnjpován/ pro stsnoven/ opr?v
tak, ahv každunnatura kYla p'ovNna S če(nostLaunghu&uLu&

d) Zäsobnlky dehtu provozovat pouze v případě, že jsou hermetizovány a inertizovány.
e) Zásobnlky dehtových a antracénových olejů provozovat pouze v případě, že jsou hermetizovány a

inertizovány.
f) Po změně hlavni suroviny z o-xylenu na naftalen nebude překročen stávajlcI emisnl strop oxidu

siřičitého SO2 ze zdroje výroba anhydridu ftalové kyseliny 238,7 Urok.
g) Ph změně na zdrojích zriečišt'ování ovzduší (výměna dopalovacich jednotek, atd.) při stanoveni

emisních limitů bude zpřísněn emisní limit u tuhých znečišt'ujlcich látek TZL 75 mg/m',
h) Při poruše nebo odstaveni zMizení na likvidaci emisí z provozu Soubor chemických výrob

(hermetizace zásobnlků apod.) bude tato skutečnost oznámena obci Lešná a městu Valašské
Meziříčl. Plánované odstávky musí být hlášeny v přiměřeném předstihu.

neksLQdstamn/ na /ikV©aci emjs/ z provQíu SouhQr chen?lCkÝch
. §Rod.| (ato sku ečnos QznámenQ obci ,CŠM a Ms_u Va s Meän¢/.

ísqu hlášenY v pň'mčňmé'n m,

i) Případné změny technologického zařízeni vyjmenovaných stacionárních zdrc*j znečišťováni ovzduší
nesmí být provedeny bez pravomocně schválené změny integrovaného povoleni.

P/nCno, změnY (echno/Qqického vYimenQYMÝCR stmiQngln%Litg3uu!§!čišt'ov&)/
QguMšLQeÉím?'pvedenY he' pmYQmocně schvá/ena změnp'

j) Při provozu vYmenovaného stacionárního zdroje č. 301 (zakončeného zařízením ke snižováni emisi
ENVIROTEC FA) nebude překročena projektovaná kapacita objemového průtoku znečištěné
vzdušiny na katalytickou oxidační jednotku ENVIROTEC FA 75.000 Nm',h"',

Emřno. pIj pmvozu ¥Yi|neno!/aného stSc/'onám/ho zdroN? č. 301 nehYla pň9k/p¢ena R/'pkktovaná kapacita
QhhmovqhQ uleči$t"né vzdu$inV na ká §/Yt/ckou jednotku EP V/ROTC FA ZS QQQ m'.tj",
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Na i6ldno(ku£NW&CLTEC fA ěsq1/ nmol'enY mvněž technQ1Qq|e provozu Č 2 Těžké ammátv - A/lthracen,
Nsfts/en, Provoz č. ? mŕy/ předmě(em kontlD/Y Q/n "4. 7. 2Q2Q.

k) Dodržování projektované kapacity objemového průtoku znečištěné vzdušiny na katalybckou oxidační
jednotku (ENVIROTEC FA) 75.000 Nm',h-' bude prokazováno naměřenými hodnotami uváděnými
v protokolech o autorizovaném měření emisí,

C'hŕemovéhC' nrůtoku zne¢ištěně vzdušinY na
c'xidačnl iedt?otku (ENV/ROTEC "A je pňQ'aZováno n@mňs'nÝmi hQdndan7/ v Rmtoko/ec/? q
auto'i<QYaném měřéQ/ emN.
I) Při provozu zařízení ke snižování emisi (katalytická jednotka ENVIROTEC FA) budou dodržovány

požadované teploty, při kterých bude zajištěno účinné sníZenf emisí zneCišťujlclch látek, uvedené
v provozním řádu zdroje.

FVněno. pn P/PvQN zaňzen/ Ke snižováĽl/ emisl (katalY(i¢kR iednotka ENV/ROTEC FA| jsou
pQ?adbvané (eR/QIY, pň kterých le Mi/$(ěno sn/ženj emĹmečiuuhlgtek.

m) Bude prováděna pravidelná výměna náplně katalyzátoru (v soU|adu s pr'ovozním řádem) a záznam o
výměně náplně katalyzátoru bude součástí provoznf evidence.

,le prováděna vÝ'nCnq a o k~átQLuje
součáSt/ RrQLQzni evidenCe,

n) Provozovatel bude provádět pravidelné kontroly zařízeni ke snižováni emisi (ENVIROTEC FA) a o
provedených kontrolách budou v provozní evidenci vedeny písemné záznamy, kde bude uvedeno
datum, výsledek kontroly a podpis osoby, která kontrolu provedla.

P/MnQ, pTovozovate/ M/%en/ ke sni?Qván/ emisi (ENVIROTEC FA) o
prove&nÝCh kontrolách ĹSQU v pmvoznl QVidenCi d8tuqL

kQn(/'Q y a podRis osoW, která konlnCNl Rmved/e
Platné do 22. 10. 2019, změnou IP č. 23 (n.p.m. dne 23. 10. 2019) se doplňuje kap. 5 o bod o):

o) U vyjmenovaných spak)vSCíCh stacionámlch zdrojů znečišt'ovánl ovzduší zajišťovat pravidelnou
údržbu, servis a seřlzenľ zařlzenl s četnosti lx ročně. Záznamy o těchto úkonech budou součásti
provozní evidence předmětného zdr«e. Závady uvedené v revizních zprávách a odborných
prohlidkách budou odstraněny v pNdepsaných termínech.

p/MnQ, U vYimenovanÝCh spa/ovac/c/? Staciôn$m/ch %dmlijMe¢i$('Qvání ovzdu$/ ie zaiištbván§ RraviC/e/ná
SCMs a seřízen xaňceM s četnQsU 1 x npčne q ČC±ltQ úkonech ĹSQY součáSt/ Rmvomí

evidence R*d/nětného vYin'enQvaného S aciQMm/hQ zne¢/S(Wgn/ ovzduší. uu'an'v uyeden¢
y mviznich zprávSCh a odbomYch pK)h cjkách ĹSQČ1 Cc y pňedep.s'mÝc;h tem?/neCh.

6. Opatřeni pro hospodárné využlvání surovin a energie

a) Hospodárné využiti surovin a energie je řešeno provozním řádem zařizenl.
b) Statisticky vyhodnocovat spotřeby surovin a energii a významné odchylky uplatnit při revizi

spotřebních norem surovin a enetgil.
Termin: lx za čtvrt roku

\/Yhcjdnocovánl je l?n?vÓděno v fámci /ednotli¥ÝCh pmvQ<n/ch celků na MS/¢n/ Č'ä'i 0Ylo
QMLn?eno vYhQclnQcqn/% provozn/hQ cel-cu Wnzolu ¢CMM 2020 ,

7. Opatřeni pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
Opatřeni řeší havarijní pIán a provozní řády
a) Havarijní a mimořádné události řešit podle jednotlivých havarijnlch plánů
· Havarijní plán pro případ požáru a exploze
· povodňový plán
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· Havarijní plán DEZA, as. Valašské Mezifiči - Plán opatřeni pro případ havárie (ochrana vQCi před
znečištěnlm závadnými látkami v as. DEZA Valašské Meziříčí)

· Zálohováni energií a medií - plán odstavování jednotlivých provozů v případě nedostatku energií
a medii

· Traumatobgický pIán,
b) Havarijní plány přezkoumávat a aktualizovat na základě šetřeni havárii, nehod, mimořádných situaci,

poznatků z havarijních cvičeni a vést q přezkoumáni a aktualizaci záznamy,
c) Všechňý vzniklé havarijní a mimořádně situace zaznamenat v provoznlm deníku přislušného provozu s

uvedením času vznku a způsobu řešeni.
d) Pravidelně seznamovat zaměstnance s postupy řešeni havarijních situaci, například havarijními

cvičeními,
Ndmlnka plněna - mvan'in/ RlgnY isQll Q/é aktua/izovánY, QEZA a,S, n)á vl#S'tnl iednQtku PO,
kte/á Ml mimoř¢Qné slavy {í havaňin/ s avy' v QEZA, a.S, Za K)k 2018 bV q p/'ed/ožqnQ 5 zptýY q
zása "ju jedno Ry po H4S deza s., ta /pĺ' 2019 kYlo pM/Q?eno 3 XRfáV o zgsahu PQ HZS
QFZA, as., l'ednalo st? o 1 pqčeň, xterY bjd hlášen hzs Zl/nskéhQ kra/e a /(u z//nsk¢ho krale (pQžář
%asobn/ku i: 3682. ,'í , Za "l šest 'něS/Cú r. 20?Q byly' pň' kontrole R*d/ožanY 3 zpráY q 'ásahu
iednotkV PO hzs peza, as, /eana/Q se o závadnÝCh látek z autocisteren,

V zavedEmého (mvironmen(ä//?/hQ SYS(ému dle čs/y En iso j4 001:2QQS /'rováq/ QEZA, a,,'í, na
v$ech vÝmbn/ch nebo Q¢'S/užnÝch pruvozech da/$/Ch vYb©nÝch mYÝrobn/ch Ý(vareCh RmventNn/
antihavariin/ cp'i¢en/ pmv(?zn/ V 'pCe 2QN ¢'yto R/ovedenQ celkem IQ cv/'čen/, UvedenÝch y
následu,//c/m přehled[/:

Qa,tum, emvc'x /ŮtvaĽLYýn2tm 19m
p'pYťden/
" 7,4,?Q19 OdhQr PQ#' v buciQvě

tludova zq$oboYŘn/
7,10.2019 Provoz sRak)vna Is" qd Uni" ¢Ravkového desti7átu ze zásobníku v ®i'ek u C-

kapa/nÝth 291,2
1Q,G.2019 Ľ/ospodgjská slmLL jnik chemickg /$tky v R/ýč1e/ně

sociá/n/ Éat/'enl
" q,_ 0.201Š) 4, provoz l ¢e'pac/ (lnik to/uenu pňčQ'pánl na provoz /qqqĺ

S(anicQ {í P'PStQř dest|'/ace
3Q, 7. 2019 1. provo< qehet/ áQ/' ová Qsoba y 0ezvědQm/, o IävQ sil'ovod/kem

desti/äff'
" ĺ"0,2Q19 Qoprwa l čelecni¢n/ vYko el"en/ že/emičn/ cismmv

dQROva - spádqviště
2"." 0.2019 PnDvQ% Feňo/Y /Qesů/ace PQskV(nutl pQ/nQci a RkSun pQst/ženého z r. Q$/nV

/erN kok'nY C 6Q2
28.11 2019 7. PFQYQŽ enenqě ika l Zkrat ¥e vYp/ňa¢i E)ř/vodn/ ZobkY _©ns/onng q'u

Teplárna 7"101
_5." 1.2q19 vodnj hos/)odámvl l Uni-č ¢pavkovýho dest u pň PQWŠé

cŕj¢ov yR'd'o'u Chčov
" S." 1 ?Q19 2. p/pvq" naftqlen l na prQ¥Qze naEq en v L' č.

qmnWace naqa/enl{ qmnutacq /'äňa/enu a na o/Nek(u č. 3Q'f/1 - sk/ad
Dák IM Rřed/Qžen zázna'n q prwedeném taktickém Cvičen/ jedno(ek PO 2019, téma em cYi¢en/ byj rqčéĺ'
v OK'stonl obiektů č. 1'f0 - stáčec[ 'l' p/n/C/ mmena železničn/ch cisbren, č. 14 1 - Sk/adV a čeipac/ Stanice,
č " S)1 - P/rí/C/ stay pro AC DQP. Cvičen/ bvlo prpvedeno Yě spduRlgc' s HiS ZLK ($tanice \/Q/a$ské

efiř/č/) dně 9.5.201$Z
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8. Postupy nebo opatřeni pro provoz týkající se situaci odlišných od podmínek běžného provozu
(například uvedeni zařizenl do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního
předpisu, poruchy zařízení, krátkodobá přorušenl a definitivní ukončení provozu zařízeni)

Případné situace Nšl provozní předpisy a provozní řády.
a) Novelizovat všechny provozní předpisy a provozní řády v souvislosti s výrobou a pIalnou legidativou.
b) 1 x ročně kontrolovat aktuálnost provozních řádů a vést o tom záznamy,
c) Dodržovat postupy uvedené v provozní dokumentaci pro podmínky odlišné od běžného provozu.
d) Revidovat postupy v provozní dokumentaci na podkladě vyhodnocení odlišných pQdrninek provozu,
e) Neprodleně infčjrmovat o situaci dotčené orgány (obec, kraj. č|Zp, KHS atd.)
f) K využIvánl 1 a 2 stání staré rampy bude možno přistoupit pauze po vyhodnocení havarijního

spouštěni technicky nevyhovujicich cisteren a schválení tohoto postupu příslušným vedoucím
provozu. Toto výjimečné opatřeni bude prováděno podle doplňku provoznl směrnice PS 13/3020
,,Havarijnl spouštěni surového dehtu z ZC". PouZitl rampy (počet a důvod) bude součásti závěrečné
zprávy d plněni podmínek integrovaného povolenl.

EQdm/nka dne 24.4.2Q1S inhm'ova/a spo/ečnoSt DEZA ¢/2E' o vzl?iku mimQňgdM udá/Qst/ -
Rrpvom/m. dehe , PQŽár bp'l /ikvK/Qván poc/nikc'vou iecinQtkQu hz:$

o sqmQ"u?/cen/ unik/¢/?Q mazac/ho o/E)lg (netěsnos vedení y n'Y$m9 Mq(v. Rgna bV/S
zachYCene y havaňjnl váňg následně ňzeně zpracována na BCO)/ nRA n s.

Dne 1G,S. ?018 ¢G?E' infonnovánS q mimo/ädne události nq pnovoze ftqlanhYdndu - dQ$/o ke vzbuchu
S{//ového /lqlMhYdridu F41C q objemu SQ m' (V Q'M {ldá/osti /'Y/Q v zásobn/k{/ cc@ jo m'

¢'ěhem udál0S i nedošlo k Yniku chemický látkj' mimo zásot?n/k (Kásobn/k byl ['oůze
c/e/pm1ovánl. u udá/Qšíti zasahovqlq RQdnl'kov0 iednotka Hf'S deza as

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

P/'ŇňQ, Ově/ovárý dQC/ZQván/ vYmezenÝch elnišn/Ch limitů le RmváděnQ W1Qn'mvanÝn7 mgňen/m emisl.
F/ekvence iednorázovÝCh emis/ie Stanovena O@omn ž/vQ(n/ho pnos(řed a zemědě/,'j vi Kmjského
úmdu kraje Ro<hQqnutim o v\'ďán1 změny ilŕ(eqmvaného Rovo/en/ C, 1Z piu zaňmn/ ,,Zaňzeni
,souboiy che'nickÝch vYrob - uiladM závod dEZA, a s , VSlašské Me'uř/čr společnQ$t/ DEZA, q,s. poQ č.j.
KU71 150566Z201S značka KQ/SP 60566/2015 ZPZE-K81 ze dne ?Q, 11. 2015 S nabyým právn/'
mQCi dne g. 2. 2Q15, RQjhodnut/m o vý'dáni změny inteqmvarlghQ RovQ/en/ C, ?2 pro zaňqenl ,,Za/ízenl

chem/ckÝch vy'o¢' - UK adni závod DEZA, a.s , Valašské Meziňč/°' sÉ)ole¢nosti DEZA, a.s. RQC/ č.(
kuz_ 73G21RQ1S (sp/sov0 ma¢ka kusp 73G21/2018 ZPZE-Kj ze Qne 22, 1 2018 S nabVtin7 Rrávnl moci
'Im r 2. 2019 Roi'hQdnut/m o v@nl změňY inteqmvaného Qovo/en/ Č. 23 pro souboru
chemickÝch vY'p¢' - %'Ákladn/ závo(j QEZA as , Ya/ašské Meziňči" s/)Q/e¢nQsti deza, q.s pod ¢,1'. kuzl

(sp1sov{S zna¢ka kusp 49.}87/2019 ZPZE-KjĹ ze dne 3. iq. ?Q19 s nabVt[m prÓvn/ moci dne
?.3. m ?n19, Rozhodnu(/m q vYdán/ zm¢nY inteqrova/)ého QO"Q/éň/ č, 24 e"q u'č/zen/ ,soubQr chemickÝc/)
vÝN' SOQ/ečnosti DEjzA, as pQď č.j. KUZL 79287/2019 (sQisová Mačka KUSP 79287/2019 ZPZE-KJĹ ze
cne ?9 1 ,?o?n s nabYt/m R/á\/n/ moci dne 15 2. 2Q20 v se zákone/n č 20112Q1? Sk a
p'pYá¢Cc/mi l?ň9qpisv (YVh/$ška mZp Č, 415'2Q12 Sb. l. Speci/isace me mě/bn/ ie součásti

mě/bn/ emig

emis/ iea'?Q|/i¥Ých tnečiš(ui/CíCh látek M kalendgm/ mk je vYl?Q¢/táno z hmQ(nostn/hc' tokµ
me¢/Stľll'/c/ch látek (q p/p(Qkdů o autoľizQvaném emiS/ {j Qočtu p/WQznich hodin iednQt/ivÝch

zgmie zneč/$"oY¢n/ ovzduší.

9.1. Ovzduší
9.1.4, Zai'ízenl pro výrobu anhydridu ftalové kyseliny (3. provoz, provozní celek 003/A, Ftalanhydrid)

a) Zajišt'ovat jednorázové autorizované měřeni emisi znečišťujicich látek NO, a CO u vyjmenovaného
stacionárního zdroje Diphylová pec C-71 (zdroj č. 031) s četností jednou za 3 kalendářnl roky, ne dřive
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než po uplynuti 18 měsIců od data předchozího jednorázového měřeni v souladu s § 3 odst. 2 písm b)
bod 1 a odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Rngno. Autnn?ované mcMl Q/ňiS/ na vÝc/uchu pece (>71 v roce 2018 KÝ/o provedeno
au mu¢/ sk¢'É)inou Petekta M-q. se s/q/eľn Ma/Qměňce FranzovQ §3, PSČ §14 00 lČ
qgg 70 65S Qne 18, 11. 201$,

b) Zajišťovat j®noŕázQvé autorizované měřeni emisi znečišt'ujlcfch látek TZL, SO2, NO, CO a wganické
látky vyjádřené jako celkový organický uhllk (TOC) na výduchu ze zMizení ke snižování emlsl
ENVIROTEC FA s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynuti 6 měsíců od data
předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst, 2 písm. a) a odst. 3 písm, a) vyhlášky
Č. 415/2012 Sb.

p//lgn'?- AutoňZQvané 6ňýs/ na vÝduchu iech?Qtkľ ENWBOTEc fa v lPCě 201Q bY/o prove(/eľ]o
au Qnizovangv měř/c/ SKURinou Qetekta S,r.o se s/d/em BmQ - Malo/ngňce, Fnmzova 6?, PSČ 614 qq, /C
qš)9 70 6SS dne IQ j1- 20jQ,
c) Do 3 měsíců od uvedení změny .Likvidace exhalaci z výroby DOP" (skladováni surovin. meziproduktů a

výrobků estery včetně rampy autocisteren) do pk)vozu, provést jednorázové autorizované měřeni emisi
znečišt'uj[c[ch látek na výduchu ze zařízení ke snižování emisí ENVIROTEC FA v souladu s § 3 odst. 1
písm. b) vyhlášky Č.415/2012 Sb-

Za!gn!aAk|//dace exha/ací pop" nekY/a do dQKY kontnQĹY 14, 7. 202q ma/jzov{ána.

d) U vyjmenovaného stacionárního zdroje Sklady surovin, meziproduktů a výrobků - Nádrž ortho-xylenu
(zdroj č. 303) je stanoven způsob vykazování emisí pomocí emisních faktorů uvedených v tab, 1.1.4.c.

Zm9i'a ¥Yi'nenQvaného Stacionám/ho zdme 'ne¢i$tQvánt Qmuš/ ,,Skl%v su/pvin, mezjproduktý a
(mhQ-xY/enu n~do C/QbY kon fqĺy dnq j4- 7. ?Q?Q /ea/izovena.

Platné do 7. 2. 2019, změnou IP č. 22 (n.p.m. dne 8. 2. 2019) se mění v podmínce č. 9.1.4. bod C)
na následujici a zároveň se přidává bod e) a f), celé znění podmínky č. 9.1.4. zni:

a) Zajišt'ovat jednorázové autorizované měření emisi znečišt'ujlclch látek NOx a CO u vyjmenovaného
stacionárního zdroje Diphylová pec c-71 (zdroj č. 031) s četnosti jednou za 3 kskndářní roky, ne dříve
než po uplynutl 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst, 2 písm b)
bod 1 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

z C//RhY/ové Récé cqj neW|n \//Dcě 201ý9 pmvádmo.

b) Zajišt'ovat jednorAzové autorizované měřeni emisí zm¢ištůjlclch látek TZL, SOt NO,,, CO a organtké
látky vjňádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) na výduchu ze zařízení ke snižováni emisi
ENVIROTEC FA s četnosti jedenkrát za kalendářnl rok, ne dřive než po uplynutí 6 měslců od data
př8dchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst, 2 písm, a) a odst. 3 písm- a) vyhlášky
Č. 415/2012 Sb.

P/n9m, Auton"zQvané měkni «miS/ na výduchu z MnotkV ENY/ROTEC FA by1o Rfoved€)nQ au/on'zovanou
mřř'cl skupinQU :)etek(q s.r.o,, se s/d/em Bmo a/omě/"ce, Flanz(?va 63 p;jč 614 QQ, /C 49g 70 658
YlPCS 2019 (ľne 21, R ?019, y roce 20.?0 dne 2. 4 ?020

C) Do 4 měsíců od uvedeni změny ,Likvidace exhalacl z výroby DOP" (skladování surovin, mezšproduktů a
výrobků estery včetně rampy autocisteren) do provozu, provést jednorázové autorizované měřeni emisi
znečišt'ujídch látek na výduchu ze zařízeni ke snižováni emisi ENVIROTEC FA v souladu s § 3 odst. 1
písm. C) vyhlášky č 415/2012 Sb.

zmana l ikvidac¶ QXha/ac/ vÝrobY pop' neW/a do dQKY kontnQĹY dne 14. 7 202Q rea/izovánq
d) U vyjmenovaného stacionárního zdroje Sklady surovin, meziproduktů a výrobků - Nádrž ortho-xylenu

(zdroj č. 303) je stanoven zpŮsob vykazováni emisi pomoci emisnlch faktorů uvedených v tab 1,1 4.c.
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Zm9na vvi'nenQYanghQ s(GcĹQM[n/ho zdrt)/e zneč/šľc'vani ovzduší ,,Sk/adV surovin, mezjRroduktů a
vÝm$w- NádQ QnhQ-xWenu "QŠY/& do doby' /¢0/7 roly Qné j4, Z. 2020 rea/i%gvána.
e) Do 4 měsků od uvedení zásobníků F-61F a F-61G (sklady Estery VM) do provozu provést jednorázové

autorizované měřeni emisí znečišt'ujíclch látek na výduchu ze zařízeni ke snižováni emisi ENVIROTEC
FA (zdroj č. 301) v souladu s § 3 odst. 1 písm. C) vyhlášky č, 415/2012 Sb.

Plněno. emisj nn vÝduchu z M'?QLKY ENVIROTEC fa v roce 2020 EMo provederio
dne 2. 4. 2QÍQi ti. v sou/aciu s us anoven/m § odst- 1 p/'$'ň. c vYhlá$kv MŽP č. 41%012 Sb, zlnťM/'g
'vh/él$SQú r · ĺ.p c 4S2/?0" 7 Sb. ďQ 4 /něs/ců po uYe¢en/změnY ,stacbnám/ho zdroje zneCi$tóván/ Q\'zďuš/
do pmvoz¢t,
f) Do 4 měsíců od uvedeni zásobníků F-61F a F61G (sklady Estery VM) do provozu bude provedeno

stanoveni koncentrace organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOČ) na vstupu do
zařízeni ke snižováni emisi (ENVIROTEC FA) za účelem ověřeni účinnosti zařízeni ke snižováni emisl

Eyněno. StanQYqn/ koncen(mce Qman/ckých /á(ek vYiádň?nÝ"h jako ce/koy'Y orqanickY uh//k (TOQ na v$(URU
ďQ ke snižQváni emiS/ EN\//ROTEC EA %á účelem účinnos(i š@řizeni ke snjžovän/ emisibY/Q lmvedcno dne 2, q, 2020 tj. v SQU qdu s ustanQYen/m § 3 odS , 1 písm. c vYh/áškY mZE' č. 41W012
Sb. změnqné vYh/áškou l · Zp č, 452ý?Q17 Sb. Qq " měs/c(j e'q změny $tacionam/ho mrote
zne¢/$"ován/ ovzduš/ do

9.1.6. Zařízeni pro výrobu esterů (3. provoz, provozní celek 003/8, Estery VM)
a) U vyjmenovaného stacionárního zdroje Esterifkace anhydridu ftalové kyseliny (zdroj č, 304) je stanoven

způsob vykazování emisí bilancí,
f/něno. Emise mečištWC/Ch 'N WňQii mečiš(bvóni ovzduší č- 3q'¢ v 'Dce j?018, ?019 LMV

9.1.6. Zařízeni pk) zpracování benzolu a výrobu monocyklických aromatických uhlovodíků (benzen,
toluen, xylen) a solventní nafty, Zařízeni pro zpracováni sirných exhalací koncových plynů (4.
provoz, provozní celek 004, Benzol)

a) zaišt'ovat jednorázové autorizované měření emisí znečišt'ujicich látek NOx a CO u vyjmenovaného
stacionámlho zdmje Diphylová pec C 601 (zd'oj č. 041) s četnosti jednou za 3 kalendářní roky, ne dříve
než po uplynuti 18 měsíců od data předchozlho jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 2 písm b)
bod 1 a odst. 3 plsm. b) vyhlášky č 415/2012 Sb,

RMm. AutorizovOng mě/bn/ emiS/ na vYduch z Q/úvozn/ Qece C 601 neL?YIQ y /PGě 2018 P/RvádCnQ.
Au QnžQvané měkml emisi na vÝ'luCh(/ pmvozn/ pece C 601 v rpcě 2019 bY/Q p'ovedeno
Mec Skupinou TECHNĹCKÉ SLUZBY QCHRANY Q\/ŽDUŠ. OSTR/\VA spol. s r, q, se s/d/em Os%va -
Momvská Qslrava, janáčkQva 102Q/7, PŠČ 702 00, lČ 'f96 06 123 C/'IQ 7. 5. 20 9.

b) Zajišťovat jednorázové autorizované měřeni emisí znečišt'ujicích látek H2Š a S u vňmenovanéhcj
stacicmárniho zdrojo Zpracovánl sirných exhalací - výroba siry (zďřQj č. 401) s četností jedenkrát za
kalendářní rok. ne dřive než po uplyndl 6 měsíců od data předchozfho jednorázového měření v souladu
s § 3 odst. 2 písm- a) a odst. 3 písm, a) vyhlášky č, 415/2012 Sb

FVněno. AulQ'lŽQ¥ané měňm/ emN na vÝql'ch(l Z inclnmtoru bV/o p'p¥edeno au(on'jovanQu měr/C/
skminoll TEchn/CkÉ služby QCHRAny QYZDUŠ/ OSTRAVA spoL S K Q,, se s d/em 0:$ mva -

Os /ävQ, j(?nF¢kova 102qq, CSC 702 qq, lČ 496 06 123 v roce 201S cne 11. iq, ?01S, y /'c'c8
2j1$) dne 6. 5. 2019.

c) Zajištbvat jednorázové eutorizované měřeni emisi znečišt'ujicich látek TZL, SÔ2, NOx, CO a organické
látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) na výduchu ze zařízeni ke snižwánl emisi HK
Engineering s četnosti jedenkrát za kakndářni rok, ne dříve než po uplynuti 6 měsíců od data
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předchQz|ho jednorázovéhQ měľem v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst, 3 písm. a) vyhlášky
Č. 415/2012 Sb,

P/nCno. AutQ//%ovang mcM Q/ňiS/ na vYQuchu ze zař/zen/ HK Enq/neerinq Ky/q provedeno au(QnŽovano{/
mOnc/ skuQinou TECHN/CKÉ SA/ZBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRA VA SRQ1. s r. Q,, se sId Q/ň OstraV0 -
Momvsk$ Ostrava janáčkoye 1Q20/7, PSČ 702 00, lČ 496 06 123 v roce 2018 dne 12. 10 ?018, y /DCe
2Q19 7 5. 2Q'9.

d) U vyjmenovaného stacionárního zdroje Čerpací stanice destilace (zdroj č. 405) je stanoven způsob
vykazováni emisi pomoci emisních faktorů uvedených v tab. 1.1.6.d.

Plněno- Emise ule¢i$tľll'/c/ch /átek u vYlmenQvcnéhQ Stacl'onárn/ho zdroie znecjštPván/ QvZC/uš/
stanics desti/sce" 'a ?"18 20j9 bylo pomQCĹ emisn/ch /Qkto/g,

e) U vyjmenovaného stacionárnlho zdroje Skladováni a manipulace s benzolem a jeho produkty (zdroj č.
406) je stanoven způsob vykazování emisi pomoci emisnlch faktorů uvedených v tab. 1.1.6,e,

Emlke zneč/št'u//C/ch /tá/ek u YYimenQY§ného Stacionám/hC' 'dm/e zne¢/'$třy¢n/ QvCduš/
,,Sk fdovárľ/ s HnXo/en? iehQ R/pdukN" za mk ?Q18, 2Qj$j bY/o pornoci
emisnlch /Gktonů,

f) Zajišťovat jednorázové autorizované měřeni emisi znečišťujících látek cuganické látky vyjádřené jako
celkový organický uhlík (TOČ) u vyjmenovaného stacionárního zdroje - parní reforming (zdroj č. 407) s
četnosti jedenkrát za kalendářní rok, ne dřive než po uplynuti 6 měslcú od data předchozího
jednorázového měřeni v souladu s § 3 odst. 2 písm a) a odst, 3 písm a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

RMno Autor/ZQvane em/sl na YÝcjuchu ze $těP/Ct' Stanice - Re/n/ho Fe/o/m/nqu ¢)y/o pmvedeno
měř/c/ skURimu "ECHN/CKÉ služby Ochrany ovzduší ostra va spol. s r, o. SEl

shmn' QStťava - "¶ävský Qstmvs, Janáčkova 1020/7, PSČ j'Q2 OQ lČ 'f96 06 123 v roce 2018 dne 11.
10 ?018 v mm 2019 dm G 5 .?019.

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

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

F'/nelnQ Au(orizQv0né měňgnl en?/sí R§C/7QYÝC/1 /átek ¥ souladu S odbomYm posu¢/ek č. 070¢1 - ,,Měřgn/
PaChPYÝCh emis/c in7is/pQCházei/C/Ch DEZA, as. Me%iř/č/" ve S/?Qlupráci se sDda¢nQs(/
C¶S C,4bot, srq/. s r.o. Ky/q Ejnoveqeno rq Q¢'vod(/ s0Q/e¢nostiQEzA á.sí Cs CAQQT spoj, s r.o-
Q{[M'ovarlou méňc/ $k('lpinQy opojéq s HQ-, sq S/Cllem Ksnická 1155, 252 2S Ue{nošice, lČ 257 041
YIP® 20jQ dne 15, S 2018, y fPCě 2Q19 Qne 9. S, 2019,

Platné do 22. 10. 2019, změnou IP č. 23 (n.p.m, 23. 10, 2019) se mění podmínky č. 9,1.4., č. 9.1.5.,
č. 9.1.6. a zároveň dochází k přečtslovánl podmínky č. 9.1.11 na č. 9.1.10, kted zni následovně:

9. Způsob monitorování emisi a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace
metodiky měřeni, včetně jeho frekvence, vedoní záznamů o monltorovánl

9.1. Ovzduší
9.1.4. Zařízeni pro výrobu anhydridu ftalové kyseliny (3 provoz, provozní celek 003/A, Ftalanhydrid)

a) Zajišt'ovat jednorázové autorizované měření emisi znečišt'ujícich látek NO, a CO u vyjmenovaného
stacionárnlho zdrojo Diphylová pec c-71 (zdroj č. 031) s četností jednou za 3 kalendářní roky, nejdříve
po uplynutl 18 měslců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 3 písm. b) bod
1 a odst, 4 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb,
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nkwlmvanglngMkaNLna vÝduchtj ? d/bhylQv'¢i É?ece C-71 ne¢'v/o v roce ?Q?Q /7ebYlo do C/oby kQnt/'o/Y
dne j4, 7. ?O?O

b) Zajišťovat jednorázové autorizované měřeni emlsl znečišťujlcich látek TZL, SOt NOx, CO a organické
látky vyjádřené jako celkový organický uhllk (TOČ) na výduchu ze zařlzeni ke snižovánl emisi
ENVIROTEC FA $ četnosti jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po uplynu(l 6 měsíců od data
předchozího jednorázovéhQ měření v souladu s § 3 odst. 3 pIsm. ä) a odst, 4 písm. a) vyhlášky č.
415/2012 Sb.

P//'ČňQ, AutQ/izované mCň9n/ em/s/ na vÝquchu z ENV/rQTEC ea v roce 2020 by'lo přQvěďeno
AutoňzovcnQ¢l skupinou Detekta s.r.o-, sq S elem ĺ Qa o/něřice Franzova 63, PSČ 61Q 00 lČ
qgg 70 658 dne ?, q, ?020
c) Do 4 měsíců od uvedení změny ,,Likvidace exhalacl z výroby DOP" (skladování surovin, meziproduktů a

výrobků estery včetně rampy autocisteren) do provozu, provést jednorázové autorizované měření emisí
znečišt'ujiclch látek na výduchu ze zařizenf ke snižováni emisl ENVIROTEC FA v souladu s § 3 odst. 1
plsm. c) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

ZMna exhalací ;z vÝ/'Q¢'Y DOP" Qq c/QňY kmtm/v dne 14, ? ?Q20 reahzována

d) U vyjmenovaného stacionárního zdroje Sklady surovin, meziproduktů a výrobků - NádrŽ orthQ-xy|enu
(zdroj č. 303) je stanoven způsob vykazování emisi pomoci emisních faktorů uvedených v tab 1.1.4,c

Zm'ěna vvi'nenQYaného stac/onPrn/hQ zdml'e ?ne¢i$tbv$n/ QY%dušl sk/a(j\/ surown. mezlp/od[lkt(i a
YÝ'Qbků" - Nádrž onlho-xWenu nebVla Qq doby kon FQjY dne 14. L 2020 reahzována,
e) Do 4 měsíců od uvedení zásobníků F-61F 8 F-61G (sklady Estery VM) do provozu provést jednorázové

autorizované měřeni emisí znečišt'ujíclch látek na výduchu ze zařízeni ke sn'žováni emisi ENVIROTEC
fa (zdroj č. 301) v souladu s § 3 odst, 1 písm. C) vyhlášky č. 415/2012 Sb

AutQ|iXované měŕenl G'/l'"S/ na vÝducmľ /ednolkV ENV/ROTEC FA v roce 20j?0 L/y/o provedeno
dne 2, 4. 2QÍQ[ ti, v souladu s ustanQYen/m § QCiS . 1 p/sm, C vYhláškV mZp č, 415/2012 ,'lb zn)qně/7é
VYh/€Skou húP č. 45?/20" 7 Sb. do 4 m4s/ců po uveqen 'měnv s- §Cionám/ho zc/'piQ u'eCištpvá/?/ ovzduší

n Do 4 měsíců od uvedeni zásobníků F-61F a F61G (sklady Estery VM) do provozu bude provedeno
stanoveni koncentrace organických látek vyµAdřených jako celkový organický uhlík (TOČ) na vstupu do
zařlzení ke snižování emisi (ENVIROTEC FA) za účelem ověření účtnnosti zařízeni ke sn|Zovánľ emisi

nngnQ, Stanovenl kQ/lCen(race oman/CkÝCh játek vYiäc/ľenÝch iakQ ce/kQ\'Ý orqamckY uh/i/( (Tocj na vstupu
CR' ke snižov@i emis/ ENV/ROTEC EA za ůčele/n ově/bn/ ¢)¢i/ľnost/ zař/zen/ kc snižováni en?iS/
šyĺq Rmmdeno dne 2. 4. 20fQ, (i v souladu s uStanoven/m § ,3 ods(, 1 R/S'R c vYh/áškV MŽP č. q15/201?
S? ,?měněn¢ vyh áš-cou M P č. 4S2/2017 Sb. c/q 4 měs/c(j po uvedeni zn?ě/?Y staci(jnam/hQ
?neč/št'ován/ Qv[cluš do provazu.

B) Do 4 měsíců od uvedeni změněného stacionárnlho zdroje Diphylová pec C-71 do provozu provést
jednorázové autorizované měřeni emisí znečišt'ujicich látek v souladu s § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č
415/2012 Sb.

Zmgna vVimenQvSMhQ stac/onám//'Q zneč/$rQYán/ ov'Ml ,,niphyk)vá 1?éc C-71" nekV/a do
dne 14. 7, 2Q20 ma//zována.

9.1.5. Zařízení pro výrobu esterů (3. provoz, provozní celek 003/8, Estery VM)
a) U vyjmenovaného stacionárního zdroje Esterifikace anhydridu ftalové kyseliny (zdroj č. 304) je stanoven

způsob vykazováni emisi bilanci.
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En7ise zne¢ištbij'c/ch /átek M ZQ'PĹ/ zne¢i$tWenl QVíduš/ č. 3Q4 v race ?019 bY/Y na

9.1.6. Zařízeni pro zpracováni benzolu a výrobu monocyklických aromatických uhlovodiků
(benzen,toluen, xylen) a soIventni nafty. Zařkenl pro zpracováni sirných exhalaci koncových
plynů (4. provoz, provoznl celek 004, Benzol)

a) Zajišt'ovat jednorázové autoňzovmé měření emisf znečišt'ujlcich látek NOx a CO u vyjmenovaného
stacionárniho zdroje Diphylová pec C 601 (zdroj č 041) s četnostl jednou za 3 kakndářni roky, nejdříve
po uplynuti 18 Msíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s § 3 odst, 3 písm. b) bod
1 a odst. 4 písm. b) vyhlášky č, 415/2012 Sb,

E'/Mno. AuknzovaM měňen/ Qmis/ na vYduchu z RrQvozn/ Qece C GQ1 v roce 2019 bVk) Q/"ovedenQ
§utorizQYqnQu měnc/ skup/nQU TECHNĹCKÉ SL(/?B y ocf/rany O\/EPUŠ/ OSTRA va sqoĺ. s [ q , se
S/d/em QStrava - 4pravská Qmva janáčkova 1020/7 PS¢ 702 00, /C 496 06 j23 dne 7. 5. 2019,

b) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujicich látek H2š a S u vyjmenovaného
staci0nárního zdroje Zpracováni sirných exhalaci - výroba síry (zdroj č. 401) s četnostl jedenkrát za
kalendářní rok, nejdříve po uplynutl 6 měsíců od data předchozího jednorázového měřeni v souladu s §
3 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č, 415,'2012 Sb,

mno. AutQ/iZQvané meřen/ emisi na vYduchu z inci/?e'0lom v NCC ?01g Hy/q pmvedeno autQň[ovanou
měňci Skupinou 7ECHN/CKČ SLUŽBY OCHRANY OVZDU$/ OSTRAVA sQď. S r. o. se ,s/C//e/n OstRva -
Mom'$ká Ostrqvq, JanáčkQva 102ä/7, PSČ 702 00 lČ 06 123 d/)e 6. 5. 2019.

c) Zajišt'ovat jedncirázové autorizované měřeni emisí znečišt'ujiclch látek TZL, SOt NO,,, CO a organické
látky vyjádřené jako celkový organický uhllk (TOČ) na výduchu ze zařízenl ke snižováni emisí HK
Engineering s četnosti jedenkrát za kalendářni rok, nejdříve po uplynuti 6 měsíců od data předchozího
jednorázového měření v souladu s § 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb,

EM"Q. AutQnxQvané /ňéřen/ emisi na vYdu hu ze zař/íen/ fik Enqinee/m¶ ' '0'€1 ?019 bYIQ R/pvedenosuton'zovanč)u /něňC/ skupinou technĺckZ SLUŽQ Y OCHRANY OVZDUd OSTRAVA sRgl. S '. a, se

os(rnva - K'mvská QSt/ava jam¢kova 1Q?(v7 PS¢ IQ? 00 1¢ 4Š)6 06 iK dne 7, S, ?019,

d) U vyjmenovaného stacionárního zdroje Čerpací stanice destilace (zdroj č. 405) je stanoven způsob
vykazováni emisí pomoci emisních faktorů uvedených v tab. 1.1,6.d,

ľneč/štSY¢n/ ovzduš/
pk 2019 Ky/q RQm'Qc/eaú=uaktoň

e) U vyµnenovaného stacionárního zdroje Skladováni a manipulace s benzolem a jeho produkty (zdroj č.
406) je danoven způsob vykazování emisí pomoci emisních faktorů uvedených v tab, 1.1.6.e.

FhlgnQ, Emisq znečišM/c/ch |atek u vYmenovaného stac/onämlho zd/pie znS?¢i$tbváni Qvzduši
Sk a m@nipu/ace s bemem a jeho p/DduktY" za rok 2Q1$) bylo vYkazovánQ pomoci emisn/ch

&ktmL

f) Zajišťovat jednorázové autorizované měřeni emisi znečišťujíckh látek organické látky vyjádřené jako
celkový organický uhlík (TOČ) u vyjmenovaného stacionárního zdroje - parní reforming (zdroj č. 407) s
četnosti jedenkrát za kalendářnl rok, nejdřlve po uplynuti 6 měslců od data předchozlho jednorázového
měřéni v souladu s § 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

/%(Q/izovmé mě*n/ elnis/ na vÝduchu ze Štěp/c/ stanice - Ram/ho mfom?jnq(/ v /ocě 20j9 Ky/q
l?mvedenQ autoni%Qvanou měňd skljl?inou TECRN/CKÉ SLUZBY QCHRANY QVZDUŠ" Q$TRAV,4 spol.
s q,, se s/d em ostmv{' - Mbmyská ostrava, janá¢kQva 102Qa, PSČ ZQ2 00, lČ 496 06 123 Qne 6. 5.
zQíz
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9.1.10. Emise pachových látek
a) Měření emisi pachových látek provádět v scmladu se závěry odborného posudku č. 0706 .Měřeni

pachových emisí a imisi, pocházejicich z areálu DEZA, a.s, Valašské Meziřlčl', ze dne 01, 04. 2006
(10 referenčních bodů pro odběr vzorků na hranici areálu), s četnwtl 1 x ročně,

Autchr!ZovM měřeni emis[ lX'ChQ¥Ých látek v SQuladu s odbor/)Ým posudkem ¢, 0706 - ,,Měm/ pachQvÝCh
emisLAjtm&!wház{u&tu aMlu déžá, 'l'S, Yalašské ve SP~Ci Se s/m¢nostl c's

spo/ s ?019 bydo prQYedeno po areálu spQ/e¢nQst/ DF7A a.s. a
g spol. s eq. nl'(Qnzovanou mql^ci sSupinou opqjr, s.co.. se S cl cm Kadickä " " 55 25? 28

emQ$"ce, i¢ 257 34 041 či"e g, S 2Q19.

10. Opatřeni k minimallzacl dálkového přemlst'ováni znečištění či znečištění překračujícího hranice
států a k zajištěni vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Není navrženo, zařlzeni není zdrojem přeshraničních vlivů.

11. Postup vyhodnocováni plněni podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat
úřadu ljdaj0 požadované k ověřeni shody s integrovaným povolením

Provcmvatel zařlzenl je povinen podle pčlslušných právnlch předpisů:
· PředbZit krajskému úřadu ročnl zprávu plnění podmínek IP k 31.3. běZného roku, včetně zprávy o plněni

plánu sníženi emisí. Dále roční zpráva bude obsahovat vyhodnocení monitoringu včetně protokolů
měření,

· ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu v provozu zařlzenl,
· neprodleně hlásit dotčeným orgánům (obec, kraj, ČlŽP, KHS atd.) všechny mimořádné situace, havárie

zařízeni a havarijní úniky znečišt'uj[cích látek ze zaHzenI do žNotnlho prostředí.

Zktgva q p/n'm/ RoCl/n/nek sk«lmĹmku c|ne
,m 3 2020. Qh/ašuie Krsmmu ú/bdu z//nskgho kmiulgQQ!mé
Q9hem kontro/ovan¢hQ QKQb/ na p/bdm¢(nÝch techno/Qqických celcích nedQš/o k m/nmdné

havaňinlmu vede e/ek(tmÉkou evigm£iMLjtm,LLU=9QM2
~

12. Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízeni a postupy k zabránění emisím do půdy a
podzemních vod a způsoby monltor'ování půdy a podzemních vod v souvislosti s pHslušnýml
nebezpečnými látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat a s ohledem na možnost
znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení

12.1. Voda
a) Monitoring podzemních vod bude realizovanA prostřednictvl vrtů HP3, HP4 a HP114
b) Vzorky budou odebírány v dynamickém režimu odběru vzorků,
C) Vzorky budou odebírány akreditovanou laboratoří, nebo minimálně osobou vlastnld certifůcát pro

vzorkováni, v souladu $ přklušnými normami, které problematiku odběru vzorků pro rozbor
podzemních vod upravují.

d) Budou sledovány tyto ukazatele:
· benzo(a)pymn
· benzo(a)antracen
· indeno)1,2,3-c,d)pyren
· naflalan
· benzen
· jednosytné fenoly
e) Monitoring podzemních vod bude prováděn dvakrát ročně.
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1"QCim/nka pň kQ/ltro/e bYlV Rled/oženY
- D//čl zpráva za 1. pQ/dět/ 20j{3
- Q//¢/qpráva ztq ?, ?Q18
- D//Č/ zpráva za 1. po/o/etŕ 2019
- p//č/ zpráva j'a 2. po/o/e(/ 2019
- erotokQ/Y q analÝze YiQ/ků pcKgemn/ vcďY z vrtů Fjp3, HP4 /jp114 C/'?é 8. 7,202Q.
OdhS/y a ana/ýzY R/pved/a v rpCe 2019 Ikušebn//ahorat«¢, 1266 Lal?QMQř MORAVA s.'.q,,
Gkmd/tovaná ČIA, v roqe ?Q20 pm¥ehd/a a ana "Ým spo/ečnQst lab"=CH s.r.o. u{./$ebni /Moratoř
č. 1147, tžkredítovaná C'a. VYskdký' a?a/Ýz (sou shmu y v ncí$/edui/c/ tg 'q/ce.

Datum benzo(a)
banzo(a) indeno(1,23 Naftakn Benzon jedno8ytné
antracen -c,d)pyren (µg/1) (µg/1) fonolypyren (µg/|) (µg/l| (mg/|)

20.6.2018 0,024 0,083 0,02 381 31 200 0,0582
29.11.2018 2,88 5,68 2,88 20 900 5 530 0,0881

HP3 16.5.2019 0,459 1,390 0,321 2 370 83 900 0,91
31,10.2019 <0,01 0,087 <0,02 315 30 200 0,70
22.6 2020 0,016 0,027 "0,02 1150 <0,1 0,055
20.6,2018 0,005 0,005 0,02 253 39 500 0,121
29.11.2018 0,026 0,03 0,02 414 81 000 1,48

HP4 16.5,2019 0,220 0,185 0,241 117 51 600 1,08
31.10.2019 3,400 13,10 1,52 327 57 400 1,33
22.6.2020 ·0,005 0,015 ·0,02 ·0,07 5.3 0,04
20,6.2018 0,014 0,012 0,02 76,7 9,2 0,0692
29.11.2018 0,041 0,232 0,02 118 135 0,0881

HV114 16,5.2019 0,112 0,630 0,053 4,06 1 270 0,09
31,10.2019 0,500 2,920 0,200 26,2 ·0,20 0,27
22.6.2020 0,038 0,108 ·0,02 63 24,2 0,022

12.2. Půda

a) Monitoring půdy bude mhzován prostřednictvím odběru půdy v blízkosti vrtů
b) Metodika odběru vzorků bude vycházetz platných norem a metodických pokynů pro vzorkování půdy.
C) Budou sledovány tyto ukazatele:

benzo(a)pyren
benzo(a)a ntmcen
indeno)1,2,3-c,d)pyren
naftalen

· benzen
d) Monitoňng půdy bude realizován s četnostl lx za deset let.

20zLvjgma
, -deza, sQu¢K)"cľNmických yýmb,

2014, mc)ni(šu!aľůů 'nS Pít tQG/Y p/pYedm y r. 2024,

13. Podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů
13.1. Ovzduší
a) Vyhodnoceni výše stanovených jednDrázových měřeni musí být prováděno v souladu s vyhláškou

Č. 415/2012 Sb.
P|Mna Dod¢Qván/emis/?/ch /imdů je pcksuZQváno dle Š 6 písm. a) vYh/áškY M?p č. q15'?012 ,Sk

z vvSMků na vYilnenc'vanÝch s(acionám/ch zm/ch qne¢lš('Q¥ŕn/ ovzd{'$/
v roc±2Q18 201.'? 202Qyuů¥LžemnuhQgnQLkonmmc/"ne¢i$(bi/cich /át«'ůšténých iednQt/iÝÝm
měň9n/m ani Ž%M " tňcetmmutovÝch stňedn/ch hodnQt konoent/aC/ zneči$M/C/ch nepň9knQ¢ilV
hodnQ u 120 % emisn hQ //mi u. 'ÝSledky äL/ oňz(jvanÝCR n?ěň9n/ emisl - R/ůmerné hQc/nolÝ hQc//ĹQ(Y
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"magjgdmt/Ĺ:vÝm MM/m, tňcetimlr](j(Qvé st/ednl/)od/?o/Y sp//)/'ĺy uS(moven/ § 6 R/s'ň. a} vYlí/áškv mZE'
415/2012 Sk, vYhhá$'q{1 v4ŽP Č. 452/2017 Sb.

14. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzeni vlivů na životní
prostředí

a) Aktuálni podmínky ze stanoviska k posouzeni vlivů pmvedení záměru intenzifikace výroby ftalanhydridu
na žNo'tnl prostředí, č.j. 26062/ENV/08, ze dne 26 03. 2008 jsou zohledněny v kap. 5 a 13.
b) Podmínky závěru zjišt'ovadho řízeni .Přestavba reaktoru D-14A pro použití naftalenu. č.j. 84305/ENV/13
ze dne 02,01.2014 jsou zohledněny v kap. 4, 5 a 9.

14, č1ZpjNádĹ^be~e Uvedené pQdm/nkY na věďQ¶/.

15. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
a) V pravidelných intervalech lx ročně bude provedgn monitoring imisí hlukové zátěže, Místa a doba
měření budou určena po konzultaci s KHS. Výsledky budou předkládány v rámci závěrečné zprávy plněni
podmínek IP.
b) V rámci nových investičních akcl bude posuzováno hledisko vhvu investice na hlukowu imisní zátěž.
V případě mčížnosti negativního ovIivněnl budou dokladovány emisnl parametry zdrojů hluku tak, aby
nedošlo ke zhoršeni stávajicl imisní hlukové zátěže,
C) V rámci údržby provozovaného zařízení nebo jeho výměny za nové nemá docházet ke zhoršení
emisních hlukových parametrů daného zařízení.
d) Během zkušebn(ho provozu druhotného energetického zdroje - kotel DI, bude provedeno v noční době
v chráněném venkovním prostoru staveb měřeni hluku z provozu v areálu DEZA, a.s., a to v měi'icich
místech, které budou určeny po dohodě 8 Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve žIlně.
Měřéní hluku bude provedeno za různých stavů - jednak za provozu stacionárních zdrqjů spojených s
provozem záměru, jednak s vyloučením provozu zdmjů hluku spojených s provozem záměru tak, aby bylo
doloženo, zda je pň provozu záměru zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených pro
chráněný venkovní prostor staveb a nočnf dobu v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3 části A) nařízeni vlády ČR
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci, resp. dobženo. že v důsledku
provozu záměru nedocházl k hodnotitelnému nárůstu hlukové zátěže v chráněném venkovním prostom
staveb.
e) Měřeni hluku bude provedeno v souladu s § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veNjného zdrávi
a q změně některých $ouvisejÍcÍch zákonů, ve znění pozdějších pl'®pisů držitelem osvědčeni o akreditao
nebo držitelem autorizace podle § 83C) shora citovaného zákona, a výsledky měNni budou předloženy
Krajské hygienické stanici Z1Mkého krsje se sídlem ve Zlíně k pasouzenl.
f) v případě, že měřením hluku bude doloženo prokazatelné překročení hygienických limitů hluku
stanovených v nařízeni vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibraci, pro chráněný venkovní prostor staveb a pro noční dobu, budou provedena dodatečná protihluková
opatřeni, která budou předem projednána s Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sidkm ve zimě.

Ke kontrole p/něn/ podm/nek, které ĹSQU wedmY y R/alném inteqmvaném povolenl v kapitde není ¢/Zp
kompetentn/m yý$e UvedenéhQ ie Krajšk$ hYqieniCká

Z//nSkéhQKEE

Další zjištění při kQntro|e:
dle zákona o C'chraně Qvzdu$l;

Provoznl řády vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišt'ováni ovzduší .Provoz Ftalanhydrid", ,,Provoz
Estery VM", ,,Provoz Benzol' byly zpracovány v souladu s přlbhou č. 12 k vyhlášce MZP č. 415/2012 Sb. a
byly schváleny dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Z|[nského kraje Rozhodnutím o vydáni zrněny integrovaného povdení č. 15 pro ,Zařlzeni
souboru chemických výrob - základní závod (JEŽA, a.s., Valašské Meziříčí' společnosti DEZA, as. pod č.j.
KUZL 616/2014 (spisová značka KUSP 616/2014 ZPZE-KB) ze dne 12. 11. 2014 s nabytím právni moci
dne 19. 11. 2014.
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Aktualizovaný Provozní řád vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťováni ovzduší .Provoz
Ftalanhydrid", .Provoz Estery VM" byl zpracovány v sauladu 8 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 pmstředl a
zemědělství Krajského úřádu Zllnského kraje Rozhodnutím o vydáni změny integrovaného povolenl č. 20
pro zMlzeni ,Zařízeni souboru chemických výrob - základni závod DEZA, a.s., Valašské Meziřičľ'
spdečnosti DEZA. a.s. pod č.j. KUZL 85009/2016 (spi$Qvá značka KUSP 85009/2016 ZPZE-KB) ze dne 7,
3. 2017 s nabytím právni moci dne 23, 3. 2017.

Aktualizovaný provozní řád vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišt'ovánl ovzduší ,,Provoz
Ftalanhydrid", ,,Provoz Estery VM" byl zpracován v soukdu s pMohou č. 12 k vyhlášce MZP č. 415/2012
Sb, změněné vyhláškou MZP č, 45212017 Sb. a byl schválen dle § 11 odst, 2 písm. d) zákona č. 201/2012
Sb. Odborem životního prostředí a zemědělství Krqského úřadu Zlínského kraje Rozhodnutím o vydání
změny integrovaného povaleni č, 22 pro zařízení ,,ZeHzenl souboru chemických výrob - základní závod
DEZA, a.s., Valašské Meziříčí" společrmti DEZA, a.s. pod č.j. KUZL 73621/2018 (spisová značka KUSP
73621/2018 ŽPZE-KJ) ze dne 22. 1. 2019 s nabytím právní moci dne 8. 2. 2019.

Souhrnná provozní evidence vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťováni ovzduší za kalendářní rok
2018 byla předána v elektronické podobě prostřednictvím lntegrovaného systému plněni ohlašovacích
povinnostl (lSPOP) Ministerstva životnlho prostředl České mpubliky dne 29. 3. 2019, ti. v teminu 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. 2512008 Sb., d integrovaném egistru znečišľování,

Souhrnná provozní evidence vyjmenovaného $t&cionárního zdroje znečišt'ovánl ovzduší za kalendářní rok
2019 byla předána v elektronické podobě prosti\ednictvlm Integrovaného systému plněni ohlašovacích
povinnosti (lSPOP) Ministerstva životního prostředí České republiky dne 30. 3. 2020, tj. v terminu do 31, 3.
2020 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 znečišťováni,
resp. v termínu do 30. 6. 2020.

Provoznl evidence je vedena v souladu s přílohou C. 10 k vyhlášce MZP č. 415/2012 Sb.

Provoz Ftalanhydrid

Kontrola provozu byla provedena dne 14. 7, 2020. Součásti jsou následujici zdrqe zriečišt'ováni
ovzduší:

- Diphylová pec c-71 (zdroj č, 031) - jmenovitý tepelný přlkon 2,4 MW - v době kontrolydne 14. 7. 2020 byl zdroj znečišťováni ovzduší v provozu,

- Výroba anhydridu fta|Qvé kyseliny (zdroj č, 301, zařfzení č. 301) - zakončeno zařízenímke snižováni emisi ENVIROTEC FA - v době kontroly dne 14. 7. 2020 byl zdmý znečišt'ovánl ovzduší
v provozu,

· Sklady surovin, meziproduktů a výrobků (zdroj č. 301, zařízeni č. 306) - zakončeno zařízením
ke snižováni emisí ENVIROTEC FA - v době kontroly dne 14. 7. 2020 byl zdroj znečišťovánl ovzduší
v provozu.

- Granulace ftalanhydrid (zdroj č. 302) - v době kontroly dne 14. 7. 2020 byl zdroj znečišt'ováni ovzduší
v provozu,

· Sklady surovin, meziproduktů a výrobků - Nádrž ortho-xylenu (zdroj č. 303) - v době kontroly
dne 14, 7. 2020 byl zdroj znečištbvánl ovzdušl v provozu,

Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišt'ováni ovzduší .Diphylová pec C-71' jsou prováděny
pravidelné kontídy, revize zařízení,
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Na zařízení ke snižováni emisi ENVIROTEC FA jsou prováděny pravidelné kontroly odbornau
firmou.

Provoz Estery VM

Kontrola provozu byla provedena dne 14. 7. 2020. Součástí jsou následujlcf zdroje znečišt'ováni
ovzduší:

- Esterifikace anhydridu ftalové kyseliny (zdrůý č. 304) - v době kontroly dne 14. 7, 2020 byl zdrojznečišťováni ovzduší v provozu,

- Skladovárď surovin, meziproduktů a výrobků (zdroj č. 305) - v dobé kontroly dne 14, 7. 2020byl zdroj znečišťQvánľ ovzduší v provozu.

Provoz Benzol

Kontrola provozu byla provedena dne 14, 7, 2020, Součásti jsou následujld zdroje znečišťování
ovzduší:

- Provozní pec C 601 (zdroj č. 041) - jmenovitý tepelný příkon 1,89 MW - v době kontrolydne 14. 7. 2020 nebyl zdroj znečišt'ovánl ovzduší v provozu, Při kontrole bylo zjištěno, že zdroj
znečišt'ovánl ovzduší je odpojen od technologie (potrubí zaslepeny) a od přívodu zemního plynu,
Provoz zdroje znečišťováni ovzduší byl nahrazen ohřevem pomocí elektrokotlů.

- Výroba síry (Clausův proces) - zdroj č. 401, zař(zení č. 401 - v době kontroly ďň8 14. 7, 2020 bylzdroj znečišt'ovánl ovzduší v provozu,

- Hydrogenačni raňnace a aminová jednotka (zdroj č. 401, zařízeni č. 415 a 402) - v době kontroly dne14 7. 2020 byl zdroj znečišt'ovánl ovzduší v provozu,

- Plniči rampy (plněnl železničnlch cistemn a plněni autocisteren), provozní sklady (zdW č. 403) -zakončeno zařízením ke snižováni emisí HK Engineering - v době kontroly dne 14. 7. 2020 byl zdroj
znečišťovánl ovzduší v provozu.

- Čerpací stanice destilace (zdroj č. 405) - v době kontroly dne 14. 7. 2020 byl zdroj znečišťováni
ovzduší v provozu,

- Skladovánl a manipulace $ benzolem a jeho produkty (zdroj č. 406) - v době kontrolydne 14 7. 2020 byl zdroj znečišt'ováni ovzduší v provozu.

- Štěpľd stanice - parní reforming (zdroj č, 407) - době kontroly dne 14, 7, 2020 byl zdroj znečišťováni
ovzdušl v provozu.

Na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišt'ovánl ovzduší ,Provozní pec C-601" jsou prováděny
pravidelné kontroly, revize zařízení,

Na zařlzenich ke snižování emisi Termický incinerátor, HK Engineering jsou prováděny pravidelné kontroly
odbornou firmou.

V době kontroly dne 14, 7. 2020 byl ve vlastních areálech Provozu Ftalanhydrid, Provozu Estery VM,
Provozu Benzol pachový vjem odpov[dajici běžnému provozu technobgických zařlzeni zdrojů znečištbvánl
ovzduší. V bezprostředním okolí provozovny společno9i DEZA, a.s. nebyl zaznamenán výskyt obtěžujíciho
zápachu.

V průběhu kontrdy provedené dne 14, 7. 2020 (Pmvoz Ftalanhydrid, Promz Estery VM, Provoz Beňzol)
bylo rovněž provedeno porovnáni aktuálních provozních parametrů zařízeni ke snižování emisí
s parametry, které jsou dány projektovou dokumentaci a provozními řády. Sledovaným paramdrem byla
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teplota v zařízeních ke snižováni emisi, která je stanovena pro zajištěni termickéhQ čištění odpadni
vzdušiny. Porovnání zjištěných hodnot s parametry udávanými projektovou dokumentaci a provozními řády
je uvedeno v následujicf tabulce.

Požadovaná teplota zjištěná kplotaNázev Odplyny
zařizenl [°cj ['cj

z výroby
technického naftalenu,

destilaoe naftalenového 280 - 350
ENVIROTEC FA oleje a mampulaces n aftalenem (požadovaná teplota 299

z výroby anhydridu ftalové na vstupu)
kyseltny

katal¶ickou oxidaci
ze skladovaclch
nádrží SQ 580,

z mezitanků SO 567,
z8 zásobníku surového

benzolu T 806.1, ze
zařksní HK Engŕneering zgsobn|ku raňnátu 700 724

T 565.6, z nádrže
kóndenUtu BTX T 583,2,

z plnén( Zelezničdch
ásWren SO 807, z plnénl

autocisteren SO 600
Temidcý incinerátor Clausův proces 710 - 730 729

Skutečné dosahované hodmty teploty spalin ve spalovacích komorách dopdovacfch zařlzenl ENVIROTEC
FA, HK Engineering, Termický incinerátor v den prováděné kontroly dne 14. 7. 2020 se pohybovaly
s tolerancí udávanou dodavatelem dopalovacích zařízení.

Odchylky od žádané hodnoty teploty spalin jsou způsobeny skutečností, že regulátor musí reagovat např,
na nestacionáml zvýšeni (snížení) podilu, např. lehké fřakce emisí nebo změnu hmotnostního loku emisl.

Množ8tvi emisi znečišt'ujlcfch látek na zdrojích znečišťováni ovzduší za kalendářní rok 2018:

Dtphylová pec c-71 (zdroj č. 031): oxidy dusíku (NOx) 0,842 t, oxid uhelnatý (CO) 0,005 t.

Odplyny z výroby a $k|adováni flalanhydridu - ENVIROTEC FA (zdroj č. 301): tuhé znečišt'ujíci látky (TZL)
0,093 t, oxid siřičitý (šó?) 113,611 t, oxidy dusíku (NOx) 31,640 t, oxid uhelnatý (CO) 34,172 t, organické
látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) 3,898 t,

Provozní pec C 601 (zdroj č. 041): oxidy dusíku (NOx) 0,122 t, oxid uhelnatý (CO) 0,151 t,

Zpracováni sirných exhalaci (zdroj č. 401): sloučeniny siry 15,189 t, sulfan (H:zS) 0,013 t.

Odplyny ze skladovacích nádrží - HK Engineering (zdroj č. 403): tuhé znečišťujlcl látky (TZL) 0,100 t, oxid
siřičitý (šô?) 0,471 t, oxidy dusíku (NO.) 0,154 t, oxid uhelnatý (CO) 0,108 t, organické látky v!ňádřené jako
celkový organický uhlík (TOČ) 0,046 t,

Čerpací stenice destilace (zdroj č. 405): organické látky Wádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) 2,074
t. benzen 1,546 t.

Skladovánl a manPuiace (zdroj č. 406): organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) 0,515
t, banzen 2,270 L

Štěpící stanice - paml reforming (zdroj č. 407) organické látky vyjádNné jako celkový organický uhlík
(TOČ) 0,022 t.
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Množství emisi znečišťujících látek na zdrojích znečišt'ovánl ovzduší za kalendářní rok 2019:

Diphylová pec C-71 (zdruj č. 031): oxidy dusíku (NOx) 0.675 t, oxid uhelnatý (co) 0.004 t.

Odplyny z výroby a skladování ftaknhydridu - ENVIROTEC fa (zdroj č. 301): tuhé znečišt'ujicl látky (TZL)
0,093 t, oxid siřičitý (šô2) 158,769 t, oxidy dusíku (NOx) 18,437 t, oxid uhelnatý (CO) 39,705 t, organické
látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOČ) 2,715 t.

Provozní pec C 601 (zdrý č. 041): nxidy dusíku (NOx) 0,052 t, oxid uhelnatý (CO) 0,061 t.

Zpracování sirných exhalacl (zdroj č. 401): sloučeniny síry 13,892 t, sulfan (Fhs) 0,003 t.

Odplyny ze skladovaclch nádrží - HK Engineering (zdroj č. 403): tuhé znečišťujicl látky (TZL) 0,068 t,
oxid siřičitý (SOz) 0,305 t, oxidy dusíku (NOx) 0,314 t, oxid uhelnatý (CO) 0,153 t, organické látky vyjádřené
jako celkový organický uhlík (TOČ) 0,034 t.

Čerpací stanice destilace (zdroj č. 405): organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 1,757
t, benzen 1.310 t.

Skladování a manipulace (zdroj č. 406): organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlfk (TOČ) 0,437
t, benzen 1,924 t.

ŠtěpĹcĹ stanice - parní reforming (zdroj č. 407)' organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík
(TOČ) 0,021 t.

Celková výše poplatků za provozovnu za kalendářní rok 2018 byla 944 200 KČ. tj. více než 50 000 KČ,

Poplatkové přiznáni za vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťováni ovzduší za kalendářní rok 2018 bylo
předáno v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plněni ohlašovadch povinností
(lSPOP) Ministerstva životního 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'ování,

Celková výše poplatků za provazovnu za kakndářhi rok 2019 byla 1 215 200 Kč, tj. více než 50 000 Kč.

Poplatkové přiznání za vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší za kalendářní rok 2019 bylo
předáno v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění Qhlašovacích povinnosti
(ISPOP) Ministerstva životnlho prostředí České republiky dne 30, 3. 2020, tj, v lermlnu 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 znečišťováni, resp. v termínu do 30. 6. 2020.

Provoz Fenol

Byla provedena neplánovaná kontrola dne 14. 7. 2020. Součásti jsou následujlcí zdroje
znočišt'ování ovzduší:

- Destilace fenolu (zdroj č. 901, zařízení č, 901) - zakončeno zařlzenhn ke snižováni emisí ENETEXFE - v době kontroly dne 14. 7. 2020 byl zdroj znečišťovánl ovzduší v provozu. V provozu byla
diskontinuální destilace. Kontinuálni destilace nebyla v provozu (v odstávce).

- Sklady surovin, meziproduktů a výrobků (zdroj č. 901, zařízeni č. 902) - zakcmčeno zřízením kesnižovánl emisi ENETEX FE - v době kontroly dne 14. 7. 2020 byl zdroj znečišt'ováni ovzduší
v provozu.

- Kaustifikace Rios - výduch prací věže c 503, výduch tkaninového filtru F 501 (zdroj č. 903) - v doběkontroly dne 14. 7. 2020 nebyl zdroj znečišťování ovzduší v provozu,
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Na zařízeni ke snižování emisi ENETEX FE jsou prováděny pravidelné k0nlro|y odbornou firmou.

V době kontroly dne 14. 7. 2020 byl ve vlastním areálu Provozu Fend pachový vjem odpovwajlcl běžnému
provozu technologických zařízení zdrojů znečišťování ovzduší. V bezprostředním okolI provozovny
společnosti DEZA, as. nebyl zaznamenán výskyt obtěžujkiho zápachu.

V průběhu kontroly provedené dne 14, 7. 2020 (Provoz Fenol) bylo rovněž provedeno porovnání aktuálních
provozních parametrů zařízeni ke snižováni emisí $ parametry. ktgré jsou dány projektovou dokumentaci a
provozními řády. Sledovaným parametrem byla tepbta v zařizenlch ke snižováni emisi, která je stanovena
pro zajištění termického čištění odpadní vzdušiny. Porovnánl zjištěných hodnot s parametry udávanými
projektovou dokumentaci a provoznlmi řády je uvedeno v ná$|edujÍcÍ tabulce.

Název Požadovaná teplota ZJištěná teplota
zařízení Odplyny 1"c] rc1

z destilace
ENETEX FE fenolů, skladů produktů, 720 829

meziprodukľu a výrobků

Skutečná do$ahovaná hodnota teploty spalin ve spalovací komoře dopdovaciho zařlzeni ENETEX FE
v den prováděné kontroly dne 14, 7. 2020 se pohybovala s tolerancí udávanou dodavatelem dopalovacľch
zařízení.

Odchylky od žádané hodnoty teploty spalin jsou způsobeny skutečnosti, že regulátor musí reagovat např.
na nestacionárni zvýšeni (sníženi) podílu, např. lehké frakce emisi nebo změnu hmotnostního toku emisi.

Dle sděleni provozovatele nedošlo v období měsíce června a července do doby kontroly dne 14. 7. 2020
k mimořádné události.

dk Chemického zákona:
Kontrola ČlŽP v oblasti agendy chemických látek je zaměřena na kontrolu povolovaných látek dle hlavy VIl
nařízeni Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o wgistraci,
hodnocení, povolováni a omezováni chemických látek, o zřízeni Evropské agentury pro chemické látky,
o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízeni 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 pozdejšich předpisů (dále též .nařízení REACH").

Kontrolovaná osoba v kontrolované provozovně ve Valašském Meziříčí vyrábí v provozech (provozy:
Benzol, Ftalanhydrid a Estery). které byly předmětem dnešní kontroly pouze následujici látky splňující
kritéria uvedená v ČI. 57 nařizenl REACH, která jsou současně zařazená do příbhy XIV nařlzeni REACH,
a to látku bis(2-ethylhexyl)-ftalát (dále též .DEHP"), CAS: 117-81-7, ES. 204-211-0. K této látce byla podána
žádost q povoleni (reference number. 11-000000330-91-0000, submisssion number DH003731-61) ze dne
12. 8. 2013 (doklad o ddoženl podává žádosti o povoleni přiložen) pro náskdujíci 3 typy použiti:

l) Použiti DEHP jako látku určenou pro výrobu plastisolové směsi @ko změkčovadla pro PVC):
2) Použiti DEHP v pkstisolové směsi následnými uživateli k výrobě PVC předmětů;
3) Průmydové použiti DEHP v kerařňických páskách a tiskových pastách pro výrobu kondenzátorů
a lambda senzorů (v současné době již bezpředmětné - společnost BOSH již látku DEHP pro tyto
účely nepoužívá).

Dle sděleni kontrolované osoby doposud Evropská Komise o této žádosti o povolení látky DEHP pro výše
uvedené použiti nerozhodla. Dle ustanovení ČI. 56 odst, 1 písm. d) nařízení REACH, tak doposud
kontrolovaná osoba může látku DEHP uvádět na trh bez uděleni povoleni dle ust. ČI, 60 nařízení REACH.
Dle informaci, ktené má kontrolovaná osoba k dispozici. bude patrně kontrolovaná osoba požádána
Evropskou komisl o doplněnl tzv. socioekonomické analýzy pro použiti DEHP, Dle sděleni kontrolované
osoby je v současné době zvažQván přesun výroby DEHP do provozu ORGANIK v Otrokovicích (ve fázi
přípravy návrhu na změnu IP povoleni), Cílem této změny je uvolněni kapacity pro výrobu diisononyl-ftalátu
(dále též ,DINP"). který je kontrolovanou osobou považován za náhradu DEHP. V současné době se výroba
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dinp pohybuje okolo 43 000 tun za rQk. DINP není látkou, které by byla klasifikována jako nebezpečná
podle nařízeni CLP. DINP také není látkou zařazenou do přlbhy XIV nařízeni REACH. Pro látku DINP platl
pouze její omezeni dle ust. ČI. 67 nařízení REACH ve smyslu bodu 52 přílohy XVII nařizenl REACH, podle
kterého se nesmí používat jako látka neba ve směsích v koncentraci vyššl než 0,1 % hmotnostních
v měkčených plastových materiálech doužicich k výrobě hraček a předmětů pro péči q děti, které děti
mohou vkládat do úst.

V době kontroly nebyl vyrobený DEHP naskladněn v prodejních obalech, Kontrobvaná osoba poskytla
inspekci štítek této chemické látky (přiložen v elektronické podobě), který je používán při baleni této látky
do 1BC kontejnerů (o objemu 1 (XX) litrů). DEHP je určen pouze pro profesicmálnl použiti. Štítek látky DEHP
obsahuje všechny náležitosti dle požadavků ČI. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
Č.1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a baleni látek a směsi, o změně a zrušení
směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízeni (ES) č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
(dále též ,,nařízeni CLP"). Látka DEHP je klasifikovaná jako nebezpečná, a to konkrétně jako toxická pro
reprodukci, kategorie IB (Repr, 1B;H360FD), Klasifikace odpovídá hlavě ll nařizenl CLP, protože $ouh|así
s harmonizQvarlou klasifikacl této látky uvedemu v tabulce č, 3, přílohy VI nařízeni CLP.

Kontrolovaná osoba má také pro látku DEHP zpracovaný bezpečnostní list nazvaný jako .DIOKTYL
FTALÁT", datum revize: 31. 1, 2019 (přiložen v elektronické podobě včetně přehledu scénářů expozice),
Obsah bezpečnostního listu odpovídá ust. článku 31 .Požadavky na bezpečnostní listy" a příloze ll ,Pokyny
pro sestavení Hzpečnostnich listů" nařízení REACH. Kontrolovaná osoba má také zpracovány scénáře
expozice k této látce, které přikládá odběratelům jako přílohy bezpečnostního listu. Kontrolovaná osoba
přikládá k bezpečnostního listu vždy konkrétni scénář expozice pro požadovaný typ použiti odběratele.
Kontrobvaná osoba předává bezpečnostní listy látky DEHP aktivně odběratelům této látky v elektronické
nebo písemné podobě, a to vždy při první dodávce této látky nebo v případě provedeni revize
bezpečnostního listu. Kontrola nebyla zaměřena na kontrolu použivání látky DEHP ve výrobě s ohledem na
uplatňováni opatřeni k omezeni rizik dle ČI, 37 odst. 5 nařízeni REACH,

Obvyklé roční množství vyrobeného DEHP se pohybuje okolo 5 000 tun. V roce 2019 bylo vyrobeno 5 112
tun DEHP. ČŮP provedla kontrolu registrační povinnosti dle hlavy || nařízení REACH. Kontrobu bylo
zjištěno, že kontrolovaná osoba má látku DEHP zaregistrQvanou. jako výrobce, pod registračním číslem
01-2119484611-38-0004, pro množstevní rozmezí " 1 000 tun l kalendářní rQk, a to od roku 2010 (doklad
o registraci přiložen).

Dále ČIŽP provedla kontrolu plněni povinnosti dle ust. ČI, 35 nařizenľ REACH. Pracovnici jsou pravidelně
1 x za rok školeni v oblasti NCHLS, BOZP a PO (vzhledem k nakládáni s nebezpečnými chemickýmilátkami
a směsmi). Současně mají přístup k informacím poskytnutým v souladu s ČI. 31 a 32 nařízení REACH
ohledně nebezpečných látek a gměsÍ, které použjvaj[ nebo jejichž účinkům m(jhQu být vystaveni. Tyto údaje
mají k dispozici ve formě bezpečnostních listů, které majl k di$poz|ci na vnitropodnikovém portálu
společnosti DEZA, a.s, v elektronické podobě.

|%iištěni dle zákona o předcházení ekQ!Qqické újmě;
Provozovatel má zpracQváno základní hodnocení rizik dle pržadavků zákona č. 167/2008 Sb,,
q předcházení ekologické újmě a jejl nápravě pro zařízeni .Soubor chemických výrob" ze dne 1. 1. 2013,
Zpracovala Ing. Silvie Kaizarová, celkový počet dosažených bodů je 99. Společnost je certifikována
v systému ISO 14001 od roku 2012, platný certifikát ze září 2018 byl předložen, a proto není vyžadováno
podrobné hodnoceni rizik podle zákona č. 167/2008 Sb.

!SQntro|ni zjištěni
Skutečnosti zjištěné dnešní kontrolou (provedenou dne 14. 7. 2020) na zařízeni ,,Soubor chemických
výrob" ve shora vymezeném předmětu kontroly nepovažuje ČlŽP za porušení integrovaného
povoleni, zákona o integrované prevenci, zákona o odpadech, zákona o vodách, zákona o ochraně
ovzduší, zákona o předcházení ekologické újmě a chemického zákona.
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Přílohy protokolu o kontrole:
· Plná moc udělená panL| udělená dne 20. 12. 2019 ve Valašském
Meziřičl spdečnostl DEZA, as., IČO: 000 11 835

PodkladV a ostatní m?teriáIY, c) které se kontro|rli zjištěni opírá:

· výpis z obchodního rejstňku
· Rozhodnuti o vydáni IP, vC, změn IP ve znění změn IP č. 1 - č. 24 pro předmětné zařízeni
· Zprávy o plnění podmínek IP za skutečnosti roku 2019 (zdroj IS lPPC)
· Základnl hodnocení dle požadavků zákona č. 167/2008 Sb., o pNdcházeni ekologické újmě a její

nápravě pro zařízeni .Soubor chemických výrob" ze dne 1. 1. 2013.

· a další doklady a podklady uvedené v textu tohoto protokolu

Byla pořízena fotodokumentace' ne
Byly odebrány vzorky: ne

vyjádřeni kontrolované osoby nebo povinné osoby přítomné na místě kontroly:

Kontrokvaná osoba má podle ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat námitky proti kontrolnim
zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dng doručeni protokolu o kontrole,
a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Ob|a$tniho inspektorátu Brno.

Námitky so podávají písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým
podpisom nebo prostřednictvím veřejné datové sŕtě do datové schránky. Z námitek musí být zřejmé,
proti Jakému kontrdnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodněni nesouhlasu s tímto
kontrolnkn zjištěnfm.

Datum vyhotoveni: 14. 7, 2020

Podpisy kontrdujícich:
Ing. Barb ra,He erkpvá

Ing. Marcela Vejmělková

Ing. lvanÉ7o:dová

Ing,

Ing

Kontrolovaná osoba stvrzuje svým podpisem přévzeti.
qj Ŕ|ZEN|!SD l

DEZA A ,'|\.·uMHO
PROSTŔEDĹ

Oč Ca. n.·, .20

Tento protokol o kontrole byl vyhotoven v
Stejnopis č. 1 - Ckžp,
stejnopis č. 2 — kontrolovaná osoba
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Plná moc

Akciová společnost DEZ/L a.s., se sídlcm Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00011835, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 120,

zplnomocňuje tímto vedoucího odboru řízení ISO a životního prostředí
, nar. , trvale bytem

k tomu, aby zastupovd zde výše uvedenou akciovou společnost DEZA, a.s. před orgány státní
správy a samosprávy ve věcech ochrany Životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.

jmenovaný je v uvedených věcech oprávněn v mezích své pracovní oáplnč jednat a rovnčž za
zastupovanou společnost podepisovat, a to mimo jiné (nikoliv vŠak výlučně) rovnčž zápisy
z jcdnáni, protokoly q kontrolách a jiné obdobné písemnosti, tyto přejíhiat a podávat k nim
námitky a připomínky, případně proti nim podávat opravné prostředky, které zákon připouští.

Tato plná ň)oc se uděluje na dobu výkonu funkce vedoucího odboru řízení ISO a životního
prostředí s účinností 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.
niístopředseda představenstva
DEZA, a,s,

v plné moci

člen představenstva
DEZA, a.s.

Tuto plnou moc přijímám.

DEZA, 8.$., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 valašské Meziňči, jČ: 00011835, DIČ" CZ00011835, Tel.: +420
571 691 111,
Fax: "420 571 611 546. www.deza,cz. Spokčnost zapsána v obchodnlm rejstříku vedeném Krajským soudem v
oddii B, vložka 120
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Submission processing steps
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DEZA a.s.
Masarykova 753
75728, Vaíasske Mezirici
Czech Republic

Submission date: 07/10/2010
Submi$sion number: WM902830-24
Decision number: SUB-D-2114146001-70-011F

Helsinki, 15/10/2010

DECISION ON YOUR REGISTRATION UNDER REGULATION (EC) NO 1907/2006

Dear Sir/Madam,

In accordance with Article 20(2) of Regulation (EC) No 1907/2006 ("the REACH Regulation"), the
European Chemicals Agency (ECHA) has concluded the completeness check of your registration
dossier for bi8(2-ethylhexy[) phthalate. This registraticm by DEZA a.s, includes:

· a substance in quantities qvm 1000 tonnes/year

Th8 registration was considered complete.

The registralión number for lhis registration: 01-2119484611-38-0004

The registraúcm dats for this registratbn: 07/10/2010

This registration entitles you to manufacture/import this substance (or, if relevant, use in the
prMuction of artides). If, hcwever, you have been informed by ECHA that a previous registrant has
requested a 4-month extension of your waiting period, you may only start to manufactuMimport (or
use) the substance 4 months from the date of this deciskm.

Please ňcjt$ lhal ECHA always informs registrants that:

· In accordance with Article 20(2) of tho REACH Regulation. the completeness check a$¢eda|ns that
all the elements required and the fee payment has been provided, However, this completeness
check ďas not includa an assessment of the quality or the adequacy of any data or justificatiQn$
submitted. Such an assessment may occur during a later stage in a compliance check.

· In accordance with Article 22(1) of the REACH Regulation, registrants are on their Qwň initiative
required to update their registrations without undu8 delay with relevant ň8w information and submit
them to ECHA in the cases described in this Article (for instance, change in status, substance
compodtion or quantities).

Note that, if your IUCLID dossier did not lndude an EC number in section 1,1, REACH-IT will have
automatically generated one becaus8 substances in dosskr updates always have tcj be Identified with
the relevant EC number. In this case, before proceeding with an update dcssier you have to export
from REACH-IT the EC entry lhát has b@¢n created and impM it into your IUCLID insla||ation
inventory, Failure to do sq wlll result in your dossier being automa(kal1y rejected by the system, For
detailed instructions on h(j\v to do this please consult 'Data Submission Manual 4' avallabk at
http://eCha.europam!/help/Nlp docs

Annankatu 18 l P,0. Box 400 l Fl-00121 Helsinki l Finland
http://e¢ha.europa,eu 1/2



If you have a specific concern about the content of this message you can contact ECHA using the
webform at http://0cha.0(jr[jpaBu/abouUcontact-form en,asp and then selecting the menu Řem
'Enquiry oři specific submi$$ion to ECHA',

Yours faithfully,

Kevin Pollard
Head of Unit C3

Direct«ate of Registration & IT Tools

Annank'atu 18 l P.O, Box 400 l Fl-0012t Helsinki l Fhllan'ä "
http:/kcha.europa.eu 2/2




