ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ
ČÁST A
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE
Rok

2015

Vysvětlivky


1.

Rok – uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána.

Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno,
popř. jména, a příjmení

Plzeňský Prazdroj, a.s. Pivovar Radegast Nošovice

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý
pobyt

U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň

Adresa pro doručování písemností (pokud
se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/
trvalého pobytu)

739 51 Nošovice

IČO, bylo-li přiděleno

45357366

DIČ, bylo-li přiděleno

CZ 45357366

2.

Identifikace zařízení

Název zařízení
Výroba piva a nealkoholických nápojů
Adresa zařízení
739 51 Nošovice
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP
MZPR98EJV63Q
Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona
6.4.b) Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t
hotových výrobků denně
Integrované povolení
ŽPZ/4298/03/Kl/1
Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)
Označení změny

Popis změny

Vysvětlivky


Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí – uvést údaj, který se zobrazuje u každého
dokumentu k předmětnému zařízení v poli „identifikátor zařízení“ ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel.



Integrované povolení – uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva.



Změny nebo rozšíření zařízení – uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP.



Označení změny – uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny)



Popis změny – uvést popis jednotlivých uvedených změn.

3. Zpracovatel zprávy
Obchodní firma nebo název/Titul,
jméno, popř. jména, a příjmení

Eva Mikulášková

Telefon (nebo fax)

724 617 211

E-mail

eva.mikulaskova@pilsner.sabmiller.com

Datum

29.4.2016

Podpis provozovatele zařízení nebo
oprávněného zástupce provozovatele
zařízení

Vysvětlivky





Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení.
Datum zpracování – uvést datum, kdy byla zpráva zpracována.
Oprávněným zástupcem provozovatele zařízení se rozumí osoba, která je oprávněna předložit zprávu na základě plné moci udělené provozovatelem
zařízení.
Připojit podpis provozovatele zařízení, případně zástupce provozovatele zařízení oprávněného předložit zprávu na základě plné moci. Pokud je
provozovatel zařízení nebo oprávněný zástupce provozovatele zařízení právnickou osobou, jedná se o podpis fyzické osoby oprávněné podepsat
zprávu za provozovatele zařízení respektive oprávněného zástupce provozovatele zařízení

ČÁST B
ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ
Podmínky integrovaného povolení
Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)
Označení části IP
1. Emisní limity
1.1. Ovzduší
Označení
podmínky v IP
(emisní limit,
limit)

Označení
části
zařízení
(zdroje)

Látka/Skupina
látek/Ukazatel

Hodnota
uložená v
IP

Naměřená/vypočtená
hodnota

Plnění
podmínky IP

Zdůvodnění

1.1.1. Kotelna

Kotel K1

TZL při spalování směsi
zemní plyn a bioplyn

50 mg/m3

2,03 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K1

Oxid siřičitý při
spalování směsi zemní
plyn a bioplyn

900 mg/m3

41 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K1

Oxidy dusíku jako NO2
při spalování směsi
zemní plyn a bioplyn

100 mg/m3

65 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K1

Oxid uhelnatý při
spalování směsi zemní
plyn a bioplyn

100 mg/m3

5 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K1

Oxidy dusíku jako NO2
při spalování pouze
zemního plynu

80 mg/m3

62 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K1

Oxid uhelnatý při
spalování pouze
zemního plynu

100 mg/m3

22 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K2

TZL při spalování směsi
zemní plyn a bioplyn

50 mg/m3

1,15 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K2

Oxid siřičitý při
spalování směsi zemní
plyn a bioplyn

900 mg/m3

52 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K2

Oxidy dusíku jako NO2
při spalování směsi
zemní plyn a bioplyn

120 mg/m3

74 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K2

Oxid uhelnatý při
spalování směsi zemní
plyn a bioplyn

100 mg/m3

5 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K2

Oxidy dusíku jako NO2
při spalování pouze
zemního plynu

100 mg/m3

82 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K2

Oxid uhelnatý při
spalování pouze
zemního plynu

100 mg/m3

< 4 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K3

TZL při spalování směsi
zemní plyn a bioplyn

50 mg/m3

1,12 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K3

Oxid siřičitý při
spalování směsi zemní
plyn a bioplyn

900 mg/m3

43 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K3

Oxidy dusíku jako NO2
při spalování směsi
zemní plyn a bioplyn

200 mg/m3

102 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K3

Oxid uhelnatý při
spalování směsi zemní
plyn a bioplyn

100 mg/m3

4 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K3

Oxidy dusíku jako NO2
při spalování pouze
zemního plynu

200 mg/m3

117 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.1. Kotelna

Kotel K3

Oxid uhelnatý při
spalování pouze
zemního plynu

100 mg/m3

< 4 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.1

1.1.2. Potrav.
průmysl

Odprášení
varny

TZL

10 mg/m3

Výduch č. 1 – 0,8 mg/m3,
výduch č. 2 – 0,8 mg/m3,
výduch č. 3 – 0,7 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.2

1.1.2. Potrav.
průmysl

Odprášení.
sladovny

TZL

10 mg/m3

Výduch č. 1 – 0,3 mg/m3,
výduch č. 2 – 0,5 mg/m3,
výduch č. 3 – 0,3 mg/m3

ANO

Viz: příloha č.3

Označení části IP
1. Emisní limity
1.2. Odpadní voda
Označení
podmínky v IP
(emisní limit,
limit)

Označení části
zařízení (zdroje)

Látka/Skupina
látek/Ukazatel

Hodnota uložená v
IP

Naměřená/vypoč
tená hodnota

1.2.1.
odpadní voda

Vypouštění
dešťových vod

1.2.1.
odpadní voda

Plnění
podmínky IP

Zdůvodnění

Množství

135 000 m3/rok

21 400 m3/rok

ANO

Viz: příloha č.4

Vypouštění
dešťových vod

Kvalita – BSK5

15 mg/l

4,56 mg/l

ANO

Viz: příloha č.4

1.2.1.
odpadní voda

Vypouštění
dešťových vod

Kvalita – CHSKCr

31 mg/l

14 mg/l

ANO

Viz: příloha č.4

1.2.1.
odpadní voda

Vypouštění
dešťových vod

Kvalita – NL

15 mg/l

10,62 mg/l

ANO

Viz: příloha č.4

1.2.1.
odpadní voda

Vypouštění
dešťových vod

Kvalita – pH

6-9

7,56

ANO

Viz: příloha č.5

1.2.2.
odpadní voda

Vypouštění
odpadních vod

Množství

1 460 000 m3/rok

426 050 m3/rok

ANO

Viz: příloha č.6

1.2.2.
odpadní voda

Vypouštění
odpadních vod

Množství znečištění
– BSK5

730 t/rok

47,29 t/rok

ANO

Viz: příloha č.6

1.2.2.
odpadní voda

Vypouštění
odpadních vod

Množství znečištění
– NL

730 t/rok

124,19 t/rok

ANO

Viz: příloha č.6

Označení části IP
1. Emisní limity
1.3. Hluk, vibrace a neionizující zařízení
Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)

Text podmínky IP
Podmínky nejsou stanoveny

Označení části IP
2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho
činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít
Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)

Text podmínky IP
Odstranění zařízení bude probíhat dle zásad souhrnného plánu sanace a rekultivace a navazujících prováděcích projektů a
v souladu s platnými právními předpisy. Tento plán bude krajskému úřadu předložen minimálně dva měsíce před ukončením
provozu zařízení k vyjádření.

2. Opatření
Plnění podmínky IP
k vyloučení rizik
pocházejících
ze zařízení po
ANO
ukončení jeho
činnosti

Zdůvodnění

V roce 2015 žádné zařízení dle bodu č. 2.

Odkaz na přílohu

Označení části IP
3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady
Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)
3.1. Nakládání s
odpady

Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)
3.2 Nakládání s
odpady

Text podmínky IP
3.1 Při provozu zařízení bude nakládáno jen s povolenými druhy nebezpečnými odpadů – viz: Seznam v kapitole 3.1.
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Odkaz na přílohu

ANO

Při provozu zařízení nakládáno jen s vyjmenovanými
nebezpečnými odpady dle platného IP

Viz: příloha č.7

Text podmínky IP
3.2 Odpady shromažďovat a skladovat maximálně po dobu jednoho roku v souladu s předloženým provozním řádem
„Provozní řád skladu nebezpečných odpadů“.
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

ANO

Odpady shromažďovány a skladovány v souladu s bodem 3.2.
dle platného IP.

Odkaz na přílohu

Označení části IP
4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a
povrchových vod, přírody a krajiny

Označení
podmínky v IP
(emisní limit,
limit)

Označení
části
zařízení
(zdroje)

4.1. Povolení
k čerpání
podzemních vod

Snižování
hladiny pod
sladovnou

Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)
4.2. Dezinfekční
prostředky

Látka/Skupina
látek/Ukazatel

Hodnota
uložená v
IP

Množství

42 000
m3/rok

Naměřená/
vypočtená
hodnota
16 676
m3/rok

Plnění podmínky IP

ANO

Zdůvodnění

Viz: příloha č.8

Text podmínky IP
4.2. Dezinfekční prostředky na bázi chlornanů používat v nezbytném množství pouze v prostorách sladovny, CKT, v provozech
sklepa a PT, a dále na stabilizaci shrabků z POV, nebudou používány pro běžné sanitace.
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

ANO

Použití dezinfekčních prostředků na bázi chlornanů dle
podmínek uvedených v IP.

Označení
podmínky v IP
(emisní limit,
limit)

Označení části
zařízení (zdroje)

Látka/Skupi
na
látek/Ukazat
el

4.3. Odběr podz.
vod

Jímací studna,
kopaná studna,
drenážní systém

Množství

Hodnota
uložená v
IP
250 000
m3/rok

Odkaz na přílohu

Naměřená/
vypočtená
hodnota
57 691
m3/rok

Plnění podmínky IP

ANO

Zdůvodnění

Viz: příloha č.9

Označení části IP
5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního
prostředí a technickou charakteristiku zařízení
Označení podmínky v IP Text podmínky IP
(ostatní podmínky)
Podmínky nejsou stanoveny
Označení části IP
6. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie
Označení podmínky v IP Text podmínky IP
(ostatní podmínky)
Podmínky nejsou stanoveny
Označení části IP
7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
Označení podmínky v IP
(ostatní podmínky)
7.1.

Označení podmínky v IP
(ostatní podmínky)

7.2

Text podmínky IP
7.1. Postupovat podle předložených havarijních plánů, a to pro případ úniku ropné látky, chemické látky nebo
chemického přípravku, pro případ úniku čpavku.
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

ANO

V roce 2015 neřešena žádná mimořádná událost.

Odkaz na přílohu

Text podmínky IP
7.2. Provozovatel prokazatelně seznámí všechny zainteresované pracovníky zařízení, před výkonem jejich činnosti,
s těmito havarijními plány.
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Odkaz na přílohu

ANO

Zaměstnanci školeni 1x ročně – osnova školení pro rok 2015 –
připojená příloha.

Viz: příloha č.10

Označení části IP
8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení
životního prostředí nebo zdraví člověka.
Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)

Text podmínky IP
Podmínky nejsou stanoveny

Označení části IP
9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů
o monitorování
Text podmínky IP

Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)

9.1. a)

9.1.Voda
a) Odpadní vody – dešťové a drenážní
- Na zbudovaném měrném objektu na konci meandrujícího úseku před vtokem do dolní nádrže bude měřeno množství
vypouštěné vody stabilizovaným měrným přelivem trojúhelníkového tvaru.
- Prosté vzorky předčištěných odpadních vod (dešťových a drenážních) budou odebírány v místě zbudovaného
měrného objektu na konci meandrujícího úseku před vtokem do dolní nádrže pro všechny stanovené ukazatele
hodnoty „p“ s četností 12 x ročně.
- Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku, nebudou prováděny za mimořádných a neobvyklých
situací.
- Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny akreditovanou
laboratoří dle příslušných TNV, ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, a to pro ukazatele BSK5 ČSN EN 1899-1 nebo ČSN EN 1899-2
(757517), CHSKCr TNV 757520, NL ČSN EN 872 (757349).
- Přípustný počet vzorků nesplňujících stanovené limity „p“ nesmí překročit počet 2.
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Odkaz na přílohu

ANO

Analýzy, metrologické protokoly

Viz: přílohy č. 12 a 13

Text podmínky IP

Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)

9.1. b)

9.1.Voda
b) Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace
- Pro sledování znečištění vypouštěných odpadních vod bude v průběhu provozu POV 4 x za kalendářní rok odebrán
vzorek odpadní vody ze šachtice u oplocení v objektu předčištění odpadních vod v ukazatelích uvedených v bodu
1.2.2. části II. výrokové částí rozhodnutí, při běžném provozu POV. Odběry vzorků musejí být rovnoměrně rozloženy
v průběhu kalendářního roku.
- Typ odběru vzorku: vzorek B – 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků
odebíraných v intervalu 2 hodin.
- Odběr vzorků bude prováděn osobou odborně způsobilou k provádění vzorků odpadních vod.
- Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů se stanovuje dle příslušných
technických norem, v době provádění rozborů nebo za použití standardních operačních postupů, které vycházení a
jsou vhodně validovány pro daný účel.
- Pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod mohou provádět rozbory jen oprávněné laboratoře.
- Měření objemu vypouštěných odpadních vod bude prováděno ultrazvukovým průtokoměrem umístěným v měřící
šachtě na odtoku z POV.
- Bude sledována kvalita vypouštěných odpadních vod v ukazatelích dle bodu 1.2.2. uvedeného v části II. výrokové části
rozhodnutí, a dále v ukazatelích AOX a fosfor.
- Výsledky měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod a hodnocení dodržování emisních limitů
vypouštěných odpadních vod, stanovených k bodu 1.2.2. části II. výrokové části rozhodnutí, bude provozovatel
zařízení předávat vždy k 31.1. za minulý kalendářní rok vlastníku kanalizace tj. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., a dále krajskému úřadu dle bodu 11.1 uvedeného v části II. výrokové části rozhodnutí.
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Odkaz na přílohu

ANO

Analýzy, metrologické protokoly

Viz: přílohy č. 6,11,14,15

Text podmínky IP

Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)

9.1. c)

9.1.Voda
c) Pitná a podzemní voda
- V šachtě hlavního přívodu pitné vody na vstupu vodovodního řádu do zařízení bude měřen odběr pitné vody
odpovídajícím zařízením.
- Měření odběru podzemní vody, bude prováděno na jímacím objektu odpovídajícím zařízením.
- Odběr podzemní vody z jímací studny a drenážního systému, která slouží k technologickým účelům, bude měřen
vodoměrem na výtlačném potrubí v čerpací stanici a bude vedena odpovídající evidence. Naměřené hodnoty
celkového odběru podzemní vody budou zaznamenány do provozního deníku, který bude k nahlédnutí u
provozovatele zařízení při provádění revize tohoto odběru. Množství odebrané podzemní vody bude měřeno
měřidlem, které je stanoveným měřidlem dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
- Kontrola jakosti podzemních vod bude prováděna v četnosti a rozsahu ukazatelů dle vyhlášky č. 20/2002 Sb., o
způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody. Rozbor vzorků vody bude prováděn oprávněnou laboratoří.
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Odkaz na přílohu

ANO

Analýzy, metrologické protokoly

Viz: přílohy č. 16 a 17

Text podmínky IP

Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)

9.2.

9.2.Ovzduší
a) Kotelna:
- Autorizované měření emisí bude prováděno pravidelně 1 x ročně na každém kotli v souladu se zákonem o ochraně
ovzduší. Měření TZL, oxidu siřičitého, oxidu dusíku jako NO2 a oxidu uhelnatého bude prováděno při spalování směsi
zemního plynu a bioplynu, pokud bude v daném roce na kotli tato směs spalována a pokud bude v daném roce
spotřeba bioplynu na kotli větší než 100 000 m3. Měření bude provedeno při minimálním množství bioplynu 4 %
z celkové spotřeby zemního plynu. Pokud bude na daném kotli spáleno ročně měně než 100 000 m3 bioplynu, bude
provedeno měření oxidů dusíku jako NO2 a oxidu uhelnatého, a to pouze při spalování zemního plynu.
b) Potravinářský průmysl:
- Odprášení varny a odprášení sladovny – četnost monitoringu 1 x za 3 roky
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Odkaz na přílohu

ANO

Autorizované měření emisí proběhlo dle požadavků IP.

Viz: přílohy č.1-3

Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)
Kapitola 10.

Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)
Kapitola 11.

Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)
Kapitola 12.

Označení
podmínky v IP
(ostatní
podmínky)
Kapitola 13.

Text podmínky IP
10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké
úrovně ochrany životního prostředí jako celku.
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Podmínky nejsou stanoveny

Podmínky nejsou stanoveny

Odkaz na přílohu

Text podmínky IP
11. Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení za uplynulý kalendářní rok zasílat krajskému
úřadu, vždy k 1.5. následujícího roku. Součástí zprávy vyhodnotit plnění stanovených podmínek a uvést výsledky monitoringu
dle kapitoly 9. výrokové části tohoto rozhodnutí.
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Odkaz na přílohu

ANO
Text podmínky IP
12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů na životní prostředí.
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Podmínky nejsou stanoveny

Podmínky nejsou stanoveny

Odkaz na přílohu

Text podmínky IP
13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu veřejného zdraví
Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Podmínky nejsou stanoveny

Podmínky nejsou stanoveny

Odkaz na přílohu

Vysvětlivky
 Označení části IP – uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie).
 Označení podmínky v IP (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení.
 Označení části zařízení (zdroje) – uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje.
 Látka/Skupina látek/Ukazatel – uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se
podmínka vztahuje.
 Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek).
 Naměřená/vypočtená hodnota – uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované
povolení (vč. jednotek).
 Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky – ANO (plněno), NE (neplněno).
 Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím
nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou
identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.
 Označení podmínky v IP (ostatní podmínky) - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení.
 Text podmínky IP – uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky – ANO
(plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti.
 Odkaz na přílohu – uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň
dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje
v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP.
 Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení.
 Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu.

Přílohy
Číslo

Název přílohy

1

Protokol o autorizovaném měření emisí č. 16/16

2

Protokol o autorizovaném měření č. 112/2013/E

3

Protokol o autorizovaném měření č. 113/2013/E

4

ISPOP - hlášení o vypouštění dešťových vod

5

Monitorování kvality srážkových vod

6

Výsledky měření odpadních vod

7

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015

8

ISPOP - snížení hladiny podzemní vody

9

ISPOP - hlášení o odběru podzemní vody

10

Osnova školení

11

Evidenční list IRZ

12

Ověření měřidla dešťových vod

13

Rozbory vzorků dešťových vod

14

Rozbory vzorků odpadních vod

15

Odběry vzorků odpadních vod

16

Ověření stanoveného měřidla

17

Rozbory vzorků podzemní vody

Vysvětlivky





Uvést úplný seznam příloh zprávy.
Číslo - přílohy označit číslem.
Název – přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat.
Každou přílohu uvést na samostatný řádek.

Seznam zkratek
Zkratka

Význam

Vysvětlivky


Uvést seznam zkratek.

Zkratky
 BAT – nejlepší dostupná technika
 DIČ – daňové identifikační číslo
 EU – Evropská unie
 IČO – identifikační číslo organizace
 IP – integrované povolení
 IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění
 ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění
 MŽP – Ministerstvo životního prostředí
 PID – identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence

