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ÚVOD
Dokumentace vliv zám ru na životní prost edí „Deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíčk v
Brod“ byla p edložena dne 1ř. 12. 2016 Ministerstvu životního prost edí jako p íslušnému ú adu
dle § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n
n kterých souvisejících zákon Ědále jen zákon č. 100/2001 Sb.). Tato dokumentace byla ve
smyslu § Ř odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. zaslána dotčeným správním ú ad m a dotčeným
územním samosprávním celk m k vyjád ení a ke zve ejn ní, p ičemž oznámení o zve ejn ní
dokumentace bylo na ú ední desce Krajského ú adu Kraje Vysočina vyv šeno dne 13. 1. 2017
s termínem vyjád ení 13. 2. 2017. Následn p íslušný ú ad na základ výb rového ízení zadal
zpracování posudku podle § ř zákona č. 100/2001 Sb. Ing. Václavu Oblukovi. Zpracovatel
posudku p evzal dokumentaci a vyjád ení k ní uplatn ná dne 13. 3. 2017. P íslušný ú ad poté
obdržel od zpracovatele posudku dopisem ze dne 1ř. 3. 2017 doporučení vrátit shora uvedenou
dokumentace k dopln ní, p ičemž požaduje:
1.

Specifikovat druhy odpad Ěpodle vyhlášky č. ř3/2016 Sb., o Katalogu odpad ě a pop ípad
odpadní vody Ěpodle charakteristiky výrobní činnosti a její označení ve sd lení Českého
statistického ú adu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností
CZ-NůCEě, které budou p ijímány ke zpracování v deemulgační stanici, a na základ tohoto
stanovit účel deemulgační stanice Ěpop ípad účel p evažujícíě. Na základ této specifikace
event. precizovat hodnocení vliv zám ru na ovzduší.

2.

V návaznosti na specifikaci v bod 1. vyhodnotit vliv zám ru na znečišt ní odpadních vod
vypoušt ných z deemulgační stanice, resp. odpadních vod vypoušt ných z ČOV do vodního
toku Sázava, a dále vyhodnotit vliv zám ru na kvalitu vody ve vodním toku Sázava
v relevantních ukazatelích znečišt ní, resp. vliv zám ru na stav tohoto vodního útvaru,
a pop ípad navrhnout p íslušná opat ení k ochran vod.

3.

Porovnat navrhované ešení zám ru s nejlepšími dostupnými technikami ĚBůTě podle
relevantních referenčních dokument o nejlepších dostupných technikách ĚBREFě.

4.

Stanovit vztah zám ru k prevenci závažných havárií podle zákona č. 224/2015 Sb.,
o prevenci závažných havárií zp sobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami
nebo chemickými sm smi a o zm n zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
zn ní pozd jších p edpis Ězákon o prevenci závažných haváriíě, tj. z hlediska neza azení či
za azení do skupiny ů či B podle cit. zákona Ěprotokol o neza azení, resp. návrh na za azení
do skupiny ů či Bě.

Níže v kapitole 1. je dopln ní dokumentace strukturováno podle výše uvedených bod .
V dopise je dále uvedeno, že dopln ní dokumentace p íslušný ú ad doporučuje provést i s ohledem
na relevantní p ipomínky obsažené ve vyjád eních, která byla k dokumentaci uplatn na podle § 8
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., resp. aby dopln ní dokumentace reagovalo na tyto p ipomínky
Ězvýšenou pozornost je p itom t eba v novat p edevším p ipomínkám obsaženým ve vyjád ení
Krajského ú adu kraje Vysočina, odboru životního prost edí a zem d lství, k dokumentaci).
V kapitole 2. p edkládaného dopln ní jsou uvedeny p ipomínky z jednotlivých stanovisek
k dokumentaci a jejich vypo ádání. Kopie vyjád ení jednotlivých zúčastn ných stran tvo í p ílohu
č. 12.
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1. DOPLN NÍ DOKUMENTůCE DLE POŽůDůVK
POSUDKU

ZPRůCOVATELE

1.1 SPECIFIKACE DRUHU ODPůD ů ODPůDNÍCH VOD, ÚČEL DEEMULGůČNÍ
STANICE ů DOPLN NÍ HODNOCENÍ VLIV ZÁM RU Nů OVZDUŠÍ
1.1.1 Specifikace druhu odpad a odpadních vod
Deemulgační stanice je za ízení určené k odstraňování odpad
podobného charakteru jako jsou p ijímané odpady.

a zpracování odpadních vod

Do deemulgační stanice budou p ijímány odpady z odv tví, oboru nebo technologického procesu
uvedené v tabulce 1. V tabulce 1 jsou uspo ádány do skupin katalogu odpad dle vyhlášky
č. ř3/2016 Sb., o Katalogu odpad .
Tabulka 1: Přehled odvětví, oboru nebo technologického procesu, ze kterých budou přijímány
odpady do DS
Skupiny katalogu odpad
01

Odpady z geologického pr zkumu, t žby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického
zpracování nerost a kamene

05
06
07

Odpady ze zpracování ropy, čišt ní zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí
Odpady z anorganických chemických proces
Odpady z organických chemických proces

10
11

Odpady z tepelných proces
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kov a jiných materiál
a z hydrometalurgie neželezných kov
Odpady z tvá ení a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kov a plast
Odpady olej a odpady kapalných paliv Ěkrom jedlých olej a odpad uvedených
ve skupinách 05 a 12ě
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
Odpady ze za ízení na zpracování Ěvyužívání a odstraňováníě odpadu, z čistíren odpadních
vod pro čišt ní t chto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spot ebu lidí a vody
pro pr myslové účely
Komunální odpady Ěodpady z domácností a podobné živnostenské, pr myslové odpady
a odpady z ú ad ě včetn složek z odd leného sb ru

12
13
16
19

20

Seznam jednotlivých druh odpad , které bude možné v deemulgační stanici sbírat, vykupovat
a odstraňovat, je uveden v tabulce 2. Odpady jsou člen ny dle vyhlášky č. ř3/2016 Sb., o Katalogu
odpad .
Tabulka 2: Seznam odpadů, které je možno v zařízení sbírat, vykupovat a odstraňovat
Katalogové
číslo odpadu
01 05 05
05 01 03

Název druhu odpadu
Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
Kaly ze dna nádrží na ropné látky
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Katalogové
Název druhu odpadu
číslo odpadu
05 01 06
Ropné kaly z údržby za ízení
05 01 14
Odpad z chladicích kolon
05 06 04
Odpad z chladicích kolon
06 01 01
Kyselina sírová a kyselina si ičitá
06 01 04
Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
06 01 06
Jiné kyseliny
06 02 01
Hydroxid vápenatý
06 02 04
Hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05
Jiné alkálie
07 01 01
Promývací vody a matečné louhy
07 02 01
Promývací vody a matečné louhy
07 03 01
Promývací vody a matečné louhy
07 04 01
Promývací vody a matečné louhy
07 05 01
Promývací vody a matečné louhy
07 06 01
Promývací vody a matečné louhy
07 07 01
Promývací vody a matečné louhy
10 01 26
Odpady z čišt ní chladicí vody
10 02 11
Odpady z čišt ní chladicí vody obsahující ropné látky
10 03 27
Odpady z čišt ní chladicí vody obsahující ropné látky
10 04 09
Odpady z čišt ní chladicí vody obsahující ropné látky
10 05 08
Odpady z čišt ní chladicí vody obsahující ropné látky
10 06 09
Odpady z čišt ní chladicí vody obsahující ropné látky
10 07 07
Odpady z čišt ní chladicí vody obsahující ropné látky
10 08 19
Odpady z čišt ní chladicí vody obsahující ropné látky
11 01 11
Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
11 01 12
Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11
11 01 13
Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
11 01 14
Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13
12 01 09
Odpadní ezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 03 01
Prací vody
12 03 02
Odpady z odmašťování vodní parou
13 01 05
Nechlorované emulze
13 05 02
Kaly z odlučovač oleje
13 05 03
Kaly z lapák nečistot
13 05 07
Zaolejovaná voda z odlučovač oleje
13 05 08
Sm si odpad z lapáku písku a z odlučovač oleje
13 08 01
Odsolené kaly nebo emulze
13 08 02
Jiné emulze
16 01 13
Brzdové kapaliny
16 01 14
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 15
Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
16 07 08
Odpady obsahující ropné látky
16 10 01
Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
16 10 02
Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01
16 10 03
Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
16 10 04
Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03
19 11 03
Odpadní voda z regenerace olej
19 13 07
Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
20 01 14
Kyseliny
20 01 15
Zásady
Vysvětlivky: N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad
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Podle charakteristiky výrobní činnosti a jejího označení ve sd lení Českého statistického ú adu
č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) a podle p ílohy č. 1
k na ízení vlády č. 401/2015 Sb. budou do deemulgační stanice p ijímány ke zpracování odpadní
vody podobného charakteru jako odpady uvedené v tabulce 2. Charakteristika výrobních činností,
z kterých budou p ijímány odpadní vody, je uvedena v tabulce 3.
Tabulka 3: Specifikace odpadních vod podle charakteristiky výrobní činnosti (klasifikace
ekonomických činností CZ-NACE)
CZ-NACE

Pr myslový obor/ukazatel

07.00
07.10
07.29
08.00

T žba a úprava rud
T žba a úprava železných rud
T žba a úprava ostatních neželezných rud
Ostatní t žba a dobývání
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, k ídy
a b idlice
Výroba textilií
Úprava a sp ádání textilních vláken a p íze
Tkaní textilií
Konečná úprava textilií
Výroba ostatních textilií
Zpracování d eva, výroba d ev ných, korkových, prout ných a slam ných
výrobk , krom nábytku
Výroba pila ská a impregnace d eva
Výroba d ev ných, korkových, prout ných a slam ných výrobk krom nábytku
Výroba koksu a rafinovaných ropných produkt
Výroba rafinovaných ropných produkt
Výroba základních kov , hutní zpracování kov ; slévárenství
Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobk Ěkrom pásky za
studenaě, tvá ení výrobk za tepla
Výroba ocelových trub, trubek, dutých profil a souvisejících potrubních
tvarovek
Jiné hutní zpracování železa a oceli
Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kov
Výroba odlitk z litiny
Výroba odlitk z oceli
Výroba odlitk z lehkých neželezných kov
Výroba odlitk z ostatních neželezných kov
Výroba kovových konstrukcí a kovod lných výrobk , krom stroj
a za ízení
Povrchová úprava a zušlechťování kov Ěpovrchová úprava kov včetn plast ,
tepelná úprava kov , smaltování, lakováníě
Obráb ní
Výroba elektrických za ízení
Výroba a rozvod elekt iny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Výroba elekt iny
Výroba tepla
Skladování a vedlejší činnosti v doprav
Skladování Ědistribuční sklady ropných látekě

08.11
13.00
13.1
13.2
13.3
13.9
16.00
16.1
16.2
19.00
19.2
24.00
24.1
24.2
24.3
24.4
24.51
24.52
24.53
24.54
25.00
25.61
25.62
27.00
35.00
35.11
35.30.1
52.00
52.10
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1.1.2 Účel deemulgační stanice
Jak je uvedeno v dokumentaci na str. 1, je zám r dle p ílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. za azen
následovn :
Kategorie I, bod 10.1, sloupec ů: Za ízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných
odpad spalováním, fyzikáln -chemickou úpravou nebo skládkováním.
Deemulgační stanice je za ízení určené k odstraňování odpad a zpracování odpadních vod
podobného charakteru jako jsou p ijímané odpady. V dob vyhotovení tzv. objemové studie,
která tvo í p ílohu č. 11 v části H. P ílohy dokumentace, bylo uvažováno, že deemulgační stanice
bude pouze p edstupeň čišt ní vod, které jsou p ijímány do ČOV od pr myslových znečišťovatel .
V pr b hu prací na dokumentech pro proces EIů Ěoznámení, rozptylová a hluková studieě bylo
oznamovatelem rozhodnuto, že bude deemulgační stanice využívána pro odstraňování p edevším
nebezpečných odpad komerčním zp sobem. P evažujícím účelem deemulgační stanice je
nakládání s odpady.
Jedná se o za ízení k odstraňování nebezpečných odpad , dle p ílohy č. 4 k zákonu
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , kód nakládání s odpady D9 –
Fyzikáln -chemická úprava jinde v této p íloze nespecifikovaná, jejímž konečným
produktem jsou sloučeniny nebo sm si, které se odstraňují n kterým z postup uvedených
pod označením D1 až D12 citované p ílohy č. 4 zákona o odpadech.
Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišt ní, o integrovaném
registru znečišťování a o zm n n kterých zákon Ězákon o integrované prevenciě, ve zn ní
pozd jších p edpis , náleží deemulgační stanice dle p ílohy č. 1 k citovanému zákonu do
kategorie za ízení 5. Nakládání s odpady, bodu 5.1. Odstraňování nebo využívání nebezpečných
odpad p i kapacit v tší než 10 t za den a zahrnující nejmén jednu z t chto činností:
aě biologická úprava,
bě fyzikáln -chemická úprava,
cě míšení nebo sm šování p ed zahájením n které z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a
5.2,
dě op tovné balení p ed zahájením n které z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2,
e) zp tné získávání či regenerace rozpoušt del,
fě recyklace či zp tné získávání anorganických látek jiných než kovy nebo sloučeniny kov ,
gě regenerace kyselin nebo zásad,
hě zp tné získávání složek používaných ke snižování znečišt ní,
iě zp tné získávání složek katalyzátor ,
jě rafinace olej nebo jiné op tovné použití olej ,
kě ukládání do povrchových nádrží.
V p ípad deemulgační stanice se jedná o fyzikáln -chemickou úpravu.
Technologie deemulgace je určena pro odstraňování, úpravu a využití odpad a odpadních vod
charakteru:
 zaolejovaných vod a odpadních olej ,
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vod a kal z lapol , ORL, myček aut nebo čerpacích stanic apod.,
odpad z odmašťování, pracích vod,
emulzí Ěminerální, ezné, jinéě,
ropných kal ,
jiných kapalných odpad a odpadních vod s obsahem ropných látek.

1.1.3 Dopln ní kapitoly D.1.2 Vliv na ovzduší a klima
Do za ízení budou p ijímány pouze odpady uvedené v tabulce 2 a odpadní vody podobného
charakteru z výrobních činností uvedených v tabulce 3. Pro posouzení vlivu zám ru na ovzduší,
s ohledem na odpady p ijímané do za ízení, jsou využity charakteristiky jednotlivých odpad
uvedené v identifikačních listech nebezpečných odpad , které tvo í p ílohu č. 1 p edkládaného
dopln ní dokumentace. V deemulgační stanici by mohly být odstraňovány i odpady katalogové
číslo 06 01 02 Kyselina chlorovodíková a 20 03 06 Odpad z čišt ní kanalizace. Protože by tyto
odpady mohly mít negativní vliv na kvalitu ovzduší, nebudou do za ízení p ijímány.
Na základ vyhodnocení nebezpečných vlastností odpad je dopln n text hodnocení vlivu zám ru
na ovzduší a klima následovn :
Do zařízení budou přijímány pouze odpady a odpadní vody, které nebudou problematické
z hlediska emisí pachových látek, v opačném případě budou odmítnuty. Minimální zápach však
nelze zcela vyloučit, proto bude realizováno preventivní opatření – instalace kapénkového
odlučovače, který bude eliminovat případné emise z prostoru nad deemulgačním reaktorem.
Vlivem provozu záměru tak nebude docházet k uvolňování emisí pachových látek.
1.2 VLIV ZÁM RU Nů ZNEČIŠT NÍ ODPůDNÍCH VOD VYPOUŠT NÝCH
Z DEEMULGůČNÍ STůNICE DO ČOV ů NÁSLEDN DO VODNÍHO TOKU SÁZůVů
1.2.1 Charakteristiky vodního útvaru DVL_0320
Technologická odpadní voda z DS bude odvád na na ČOV k dalšímu čišt ní. Spolu s ostatními
odpadními vodami p itékajícími do ČOV bude potrubím natékat do usazovací nádrže, kde dojde
k zachycení surového kalu sedimentací. Za usazovací nádrží následuje aktivační nádrž, kde
dochází k procesu biologického čišt ní za pomocí bakterií. Pro jejich práci je nutný kyslík, který
dodávají dmychadla. K odd lení kalu od vyčišt né vody slouží dosazovací nádrže. Vyčišt ná voda
z ČOV pak bude vypoušt na do povrchového toku Sázava v míst severn od areálu ČOV Ěviz
p íloha č. 5). Tato část toku Sázava je za azena do vodního útvaru DVL_0320 Sázava od toku
Šlapanka po tok Želivka. Pro následné hodnocení vlivu zám ru na stav vodního útvaru uvádíme
nejprve charakteristiky tohoto vodního útvaru.
Vodní útvar je dle § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o zm n n kterých zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis , vymezené významné soust ed ní povrchových nebo podzemních vod
v určitém prost edí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými
vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod
a útvary podzemních vod. Útvar povrchové vody je vymezené soust ed ní povrchové vody
v určitém prost edí, nap íklad v jezeru, ve vodní nádrži, v koryt vodního toku. Um lý vodní útvar
je vodní útvar povrchové vody vytvo ený lidskou činností. Siln ovlivn ný vodní útvar je útvar
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povrchové vody, který má v d sledku lidské činnosti podstatn zm n ný charakter. Útvary
povrchových vod jsou rozd leny do kategorií vod tekoucích Ě" eka"ě a stojatých Ě"jezero"ě,
p ípadn identifikovány jako siln ovlivn né nebo um lé. Útvary povrchových vod tekoucích jsou
tvo eny navazujícími úseky vodních tok . K jednotlivým útvar m je identifikováno p íslušné
mezipovodí. Vodní útvary povrchových vod se evidují v rozsahu údaj o jejich územní
identifikaci, názvu, číselném identifikátoru, kategorii a typu, identifikace siln ovlivn ného
a um lého útvaru a názvu dílčího povodí a názvu mezinárodní oblasti povodí, do kterých útvar
spadá.
Vodní útvary povrchových vod byly vymezeny na základ vybraných p írodních charakteristik
vodních tok a nádrž se zohledn ním administrativních hranic Ěoblasti povodí ČR, státní hraniceě
nad Základní vodohospodá skou mapou 1 : 50 000. Ve verzi 3.0, platné od dubna 2006, byly vodní
útvary povrchových vod identifikovány nad vrstvami vodních tok a vodních nádrží Digitální báze
vodohospodá ských dat ĚDIBůVODě v m ítku 1 : 10 000. Identifikace siln ovlivn ných
a um lých útvar byla p evzata z Plán národních částí mezinárodních povodí. Verze 4.1 je
aktualizací verze 4.0 Ěúnor 2010ě. Dopln n byl údaj o p íslušnosti útvaru k dílčímu povodí
a upravena byla struktura dat. Pro 2. cyklus plánování Ě2016 - 2021ě bylo vymezení útvar
povrchových vod revidováno a zm n na byla typologie útvar Ěvyhláška č. 4ř/2011 Sb.,
o vymezení útvar povrchových vodě. Pro p ípravu plán povodí byla publikována verze 5.0
vymezení Ě4. listopadu 2014ě. V pr b hu p ípravy plán povodí byly v této verzi opraveny n které
nekonsistence v identifikátorech útvar a jejich názvech a dopln ny údaje o typu útvaru. Tyto
úpravy byly zahrnuty do aktuáln platné verze 5.1. Ě25. zá í 2015ě. Popisné údaje evidence blíže
specifikuje Katalog evidencí ISVS VODů vedených VÚV TGM, v.v.i. ĚPraha: VÚV T.G.M.,
v.v.i., 2015).
Plánování v oblasti vod
Plánování v oblasti vod vychází ze sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne
23. íjna 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ĚRámcová
sm rnice). Smyslem Rámcové sm rnice je zabránit dalšímu zhoršování stavu povrchových
i podzemních vod a zlepšit stav vod a na vodu vázaných ekosystém . Hlavním cílem Rámcové
sm rnice je do roku 2015 dosáhnout dobrého stavu vod s určitými výjimkami do roku 2027.
Plánování v oblasti vod je rozd leno do t í období. První období probíhalo v letech 2010 - 2015,
druhé období probíhá v letech 2016 - 2021 a t etí období bude v letech 2022 - 2027.
V rámci plánování v oblasti vod p edstavuje útvar povrchových vod jednotku pro hodnocení
chemického a ekologického stavu. Vymezení útvar je platné v rámci celého 6-ti letého
plánovacího cyklu Ě2010 - 2015, 2016 - 2021, 2022 - 2027).
P ed každým plánovacím cyklem m že být vymezení revidováno. Pro 2. cyklus plánování Ě2016 2021ě bylo vymezení útvar povrchových vod revidováno a zm n na byla typologie útvar
Ěvyhláška č. 4ř/2011 Sb., o vymezení útvar povrchových vodě. Charakteristiky útvaru
povrchových vod pro 2. plánovací cyklus Ě2016 - 2021) jsou uvedeny v tabulce 4.
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Tabulka 4: Charakteristiky útvaru povrchových vod DVL_0320 pro 2. plánovací cyklus (2016 2021)
ID útvaru:
Mezinárodní ID útvaru:
Název útvaru:
Zm na z kategorie " eka" na kategorii
"jezero":
Vodní tok:
Délka páte ního toku útvaru, km:
Kategorie útvaru:
Typ útvaru:
Popis typu útvaru:
Plocha povodí, km2:
Typ podle nadmo ské výšky:
Kód typu podle plochy povodí ĚBě:
Typ podle plochy povodí ĚBě:
Typ podle geologie (B):
Typ podle Strahlera:
Hydromorfologický charakter:
Oblast povodí:
Dílčí povodí ČR:
Správce povodí:
ID navazujícího útvaru:
Název navazujícího útvaru:
P eshraniční útvar? Ěano/neě:
Stát Ěa zem ě, se kterou je útvar sdílen:
Společné ID p eshraničního útvaru:
Odb rĚyě vody pro lidskou spot ebu?
(ano/ne):

DVL_0320
CZDVL_0320
Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka ĚHejlovkaě
ne
Sázava
65,555
eka
1213
úmo í: Severní mo e, nadmo ská výška m n.m. Ěhě: 200 <=
h < 500, geologie: krystalinikum a vulkanity, ád toku
podle Strahlera: eky Ě7 - 9)
273,319
nižší st ední výška: 200 <= h < 500 m
XL
1 000 < v <= 10 000 km2
krystalinikum a vulkanity
eky Ě ád 7 - 9)
p irozený
Labe
Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik
DVL_0620
Sázava od toku Želivka ĚHejlovkaě po Nučický potok
ne
ano

V tabulce 5 jsou uvedeny vstupující výše položené útvary povrchových vod.
Tabulka 5: Vstupující výše položené útvary povrchových vod

1.
2.

ID vstupujícího
útvaru
DVL_0280
DVL_0260

3.

DVL_0230

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DVL_0310
DVL_0300
DVL_0250
DVL_0240
DVL_0190
DVL_0270
DVL_0290

Název vstupujícího útvaru
Sázavka od pramene po ústí do toku Sázava
Perlový potok od pramene po ústí do toku Sázava
Zlatý potok od toku Mlýnský potok po ústí do toku Šlapanka a Šlapanka po
ústí do toku Sázava
Ostrovský potok od pramene po ústí do toku Sázava
Olešenský potok od pramene po ústí do toku Sázava
Úsobský potok od pramene po ústí do toku Sázava
Žabinec od pramene po ústí do toku Sázava
Sázava od toku Nižkovský potok po tok Šlapanka
Lučický potok od pramene po ústí do toku Sázava
Pstružný potok od pramene po ústí do toku Sázava
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Další informace týkající se vodního útvaru DVL_0320 jsou uvedeny níže:
Reprezentativní profil sledování stavu útvaru
Identifikátor profilu:
Název profilu:
Název toku:
P íznak, že reprezentativní profil je situován v hodnoceném útvaru:
Odpovídající útvar 1. plánovacího cyklu
ID útvaru:
Název útvaru:
Typ zm ny:
P íznak shodného záv rného profilu útvaru:

PVL_1062
Zruč nad Sázavou
Sázava
1

12611000
Sázava po soutok s tokem Želivka ĚHejlovkaě
shodné
ano

Pro úplnost uvádíme v tabulce 6 charakteristiky útvaru povrchových vod toku Sázava po soutok
s tokem Želivka pro 1. plánovací cyklus Ě2010 – 2015).
Tabulka 6: Charakteristiky útvaru povrchových vod pro 1. plánovací cyklus (2010 - 2015)
ID útvaru:
Mezinárodní ID útvaru:
Název útvaru:
ID vodního toku Ěpodle DIBůVOD/HEISě:
ID vodního toku Ěpodle CEVTě:
Název vodního toku:
Délka úseku páte ního vodního toku, km:
Kategorie útvaru:
Ekoregion:
Geologický typ Ěpodle RSVPě:
Typ podle nadmo ské výšky Ěpodle RSVPě:
Typ podle plochy povodí:
ád toku podle Strahlera v záv rném profilu:
Charakter útvaru:
Mezinárodní ID oblasti povodí:
Povodí:
Dílčí povodí:
ID sub-unit:
Sub-unit:
ID koordinační oblasti:
Název koordinační oblasti:
Správce povodí:
ID navazujícího útvaru Ěve sm ru tokuě:
Název navazujícího útvaru Ěve sm ru tokuě:
Zm na kategorie v d sledku hydromorfologie Ěano/neě:
Ekologický stav:
Ekologický potenciál:
Chemický stav:
Referenční datum hodnocení stavu/potenciálu:
Havlíčkův Brod – deemulgační stanice

12611000
CZ_RW_12611000
Sázava po soutok s tokem Želivka ĚHejlovkaě
124710000100
10100005
Sázava
65,557
útvar tekoucí vody
Centrální vysočina
k emitý
nižší st ední výška: 200 až 500 m
velká: 1 000 až 10 000 km2
6
p irozený
CZ_5000
Labe
Dolní Vltava
CZ_5290
Dolní Vltava
5290
Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik
12901000
Sázava po ústí do toku Vltava
ne
poškozený
neklasifikován
nedosažení dobrého stavu
30. 7. 2009
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Hodnocení stavu útvarů povrchových vod podle vyhlášky č. 98/2011 Sb.
Pro hodnocení stavu útvar povrchových vod se používá metodika uvedená ve vyhlášce č. 98/2011
Sb., o zp sobu hodnocení stavu útvar povrchových vod, zp sobu hodnocení ekologického
potenciálu siln ovlivn ných a um lých útvar povrchových vod a náležitostech program
zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve zn ní pozd jších p edpis . Hodnocení stavu
útvaru povrchových vod se dle této vyhlášky provádí posouzením chemického a ekologického
stavu nebo ekologického potenciálu v p ípad siln ovlivn ných a um lých útvar povrchových
vod v kategoriích eka nebo jezero.
Hodnocení chemického stavu vodního útvaru DVL_0320
Pro hodnocení chemického stavu se použijí normy environmentální kvality a postupy podle § 11
odst. 1, 2 a 3 vyhlášky. Výsledky hodnocení se vyjád í klasifikací chemického stavu útvaru
povrchových vod jako „dobrý stav“ nebo „nedosažení dobrého stavu“. Dobrý stav je dosažen
tehdy, pokud útvar povrchových vod vyhoví normám environmentální kvality u všech látek
sloužících k hodnocení chemického stavu Ěviz § 5 odst. 1 vyhláškyě. Na základ informací
p evzatých z Hydroekologického informačního systému VÚV T.G.M. (http://heis.vuv.cz/), lze
chemický stav vodního toku Sázava v míst vypoušt ní odpadních vod z ČOV Ěnáležejícího do
útvaru DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka) označit za „nedosažení dobrého
stavu“. Mezi prioritní látky zp sobující nedosažení dobrého chemického stavu pat í
benzo(a)pyren a fluoranthen.
Hodnocení ekologického stavu vodního útvaru DVL_0320
U útvar povrchových vod, které nebyly vymezeny jako siln ovlivn né nebo um lé, se hodnocení
ekologického stavu provede v souladu s p ílohami č. 4, 5 a 6 vyhlášky č. řŘ/2011 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis , pro jednotlivé kvalitativní ukazatele uvedené v p íloze č. 3 této vyhlášky.
Výsledky hodnocení se vyjád í klasifikací ekologického stavu jako „velmi dobrý“, „dobrý“,
„st ední“, „poškozený“ nebo „zničený“. Na základ informací p evzatých z Hydroekologického
informačního systému VÚV T.G.M. (http://heis.vuv.cz/) lze ekologický stav vodního toku Sázava
v okolí areálu ČOV hodnotit jako „st ední stav“. Podle p ílohy č. 5 vyhlášky je u útvar
povrchových vod v kategorii eka rozlišeno hodnocení ekologického stavu podle biologických
ukazatel , hydromorfologických ukazatel a chemických a fyzikáln -chemických ukazatel . Pro
biologické ukazatele fytobentos, makrozoobentos a fauna ryb v Sázav byl určen ekologický stav
„dobrý“, pro biologický ukazatel fytoplankton pak „st ední“, pro chemické a fyzikáln -chemické
ukazatele stav „dobrý“ Ěukazatel kyslíkové pom ry, slanost, živinové podmínky - fosfor)
a „st ední“ Ěukazatel teplotní pom ry, acidobazický stav, živinové podmínky - dusík a specifické
znečišťující látkyě. Pro hydromorfologické ukazatele nebyl ekologický stav klasifikován. St edním
ekologickým stavem se podle vyhlášky rozumí stav útvaru povrchových vod, který se určí na
základ systému klasifikace uvedeného v p ílohách č. 2, 4, 5 a 6 vyhlášky č. řŘ/2011 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis . V od vodn ní Rozhodnutí KÚ Kraje Vysočina ze dne Ř. 11. 2012, povolující
společnosti VaK, a.s. nakládání s vodami, je uvedeno, že nep íznivý stav vodního útvaru
v ukazatelích Pcelk. a Ncelk. není zp soben bodovým zdrojem ČOV Havlíčk v Brod, ale hlavním
zdrojem je plošné znečišt ní, které je v celém vodním útvaru.
Níže jsou uvedeny další charakteristiky z Hydroekologického informačního systému VÚV T.G.M.
(http://heis.vuv.cz/ě týkající se místa zám ru:
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 Povrchové vody tekoucí a stojaté
- významné vodní nádrže – v širším okolí dotčeného území se žádná významná vodní
nádrž nevyskytuje,
- povrchové vody stojaté – p ímo v areálu ČOV jsou evidovány 3 objekty (ID 109 010
790 003, 109 010 790 006, 109 010 790 002) – jedná se o technologická za ízení ČOV,
- významný vodní tok – celý vodní tok Sázava je významným vodním tokem.
 Útvary povrchových vod pro 2. plánovací cyklus
- útvary povrchových vod kategorie jezero - v širším okolí dotčeného území se žádná
jezera nevyskytují,
- reprezentativní profily sledování stavu útvar povrchových vod – nejbližšími profily
jsou profil PVL_5012 Klanečná na Úsobském potoku Ěcca 1,1 km jz. od areálu ČOVě
a profil PVL_5015 Žabinec na toku Žabinec Ěcca 2,7 km jv. od areálu ČOVě.
 Útvary podzemních vod - útvar základní vrstvy.
 Území chrán ná pro akumulaci vod - ve vzdálenosti cca 2,0 km jz. od areálu ČOV se
nachází území chrán né pro akumulaci povrchových vod – lokalita Klanečná na Úsobském
potoce na ploše 1 288 640,508 m2.
 Rekreační vody - v širším okolí dotčeného území se žádné oblasti povrchových vod
využívaných ke koupání dle Seznamu p írodních koupališť na povrchových vodách
nevyskytují.
 Oblasti citlivé na živiny
Podle na ízení vlády č. 401/2015 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , jsou všechny útvary
povrchových vod na území České republiky vymezeny jako citlivé oblasti. Pro citlivé
oblasti a pro vypoušt ní odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody
v citlivých oblastech jsou stanoveny v tomto na ízení emisní standardy v ukazatelích
znečišt ní celkový dusík a sloučeniny dusíku a celkový fosfor.
 Odb ry a vypoušt ní Ěstátní podniky Povodíě
- odb ry povrchových vod – v dotčeném území žádné odb ry povrchových vod nejsou,
nejbližší odb r je dle Hydroekologického informačního systému VÚV T.G.M.
(http://heis.vuv.cz/) evidován ve vzdálenosti 2,Ř km jihovýchodn z nádrže Žabinec
pro společnost AMYLON a.s. Havlíčk v Brod, odb r je evidován do 31. 12. 2015,
v roce 2015 bylo odebráno 143,32 tis. m3 vody,
- odb ry podzemních vod – v blízkém okolí dotčeného území nejsou žádné odb ry
podzemních vod, nejbližší odb r je zaznamenán v Pod babech ve vzdálenosti cca
1,2 km jz. od jižní hranice areálu ČOV, odb r provádí Zem d lská společnost
Šmolovy a.s. z vrtu V-1 ve výši Ř,ř5 tis. m3/rok Ěúdaj za rok 2015),
- vypoušt ní do povrchových a podzemních vod Ě2006 - 2015) – je evidováno místo
vypoušt ní do povrchové vody z areálu ČOV ĚID místa vypoušt ní 124043ě, na pravém
b ehu Sázavy na 15ř,2ř .km; jiné nejbližší místo vypoušt ní do povrchové vody je
evidováno v Pod babech cca 1,5 km jz. ĚID místa vypoušt ní 120756ě. Jedná se o 1x
volnou výusť na pravém b ehu Úsobského potoka Ě1,7 .km),
- čišt ní vypoušt ných vod na ČOV – v dotčeném území jsou odpadní vody čišt ny.
 Další užívání vod a vlivy na jejich stav
- významné vodní nádrže – v dotčeném území ani jeho okolí se žádné významné nádrže
nevyskytují,
- vodní elektrárny – na vodním toku Sázava, v bezprost ední blízkosti ČOV Havlíčk v
Brod na 15ř,17 .km, se nachází vodní elektrárna ĚID elektrárny 110100Ř0ř01ě, jejímž
provozovatelem je Jaroslav Kubeš. Hlavním účelem vodního díla je využití
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hydroenergetického potenciálu eky Sázavy s druho adou stabilizací spádových pom r
toku pro tuto lokalitu.
Krajinný pokryv – jedná se o um le p etvo ené plochy Ěm stská nesouvislá zástavba na
ploše 500,156 haě.
Sledování stavu vod
- profily sledování množství povrchových vod – v nejbližším okolí dotčeného území se
žádné profily sledování množství povrchových vod nevyskytují. Nejbližší profil je
evidován ve vzdálenosti cca 1,1 km sz. od dotčeného území. Jedná se o stanici Chlístov
(ID 158000) na vodním toku Sázava,
- profily sledování jakosti povrchových vod – ve vzdálenosti cca 0,ř km sz. od
dotčeného území se nachází profil sledování jakosti povrchové vody – profil Chlístov
(ID CHMI_1210) na toku Sázava po soutok s tokem Želivka ĚHejlovkaě,
- objekty sledování jakosti podzemních vod – nejblíže dotčenému území, ve vzdálenosti
cca 1,6 km jv., se nachází vrt VP130Ř, který slouží ke sledování jakosti podzemní
vody,
- lokality sledování atmosférické depozice – v širším okolí dotčeného území se žádné
lokality na sledování atmosférické depozice nevyskytují,
- srážkom rné, klimatologické a synoptické stanice – srážkom rná stanice je umíst na
v Havlíčkov Brod ve Výzkumném ústavu bramborá ském Ěviz p íloha č. 5ě
v nadmo ské výšce cca 455 m.
Stav útvaru povrchových vod
- ekologický stav/potenciál útvar povrchových vod tekoucích – ekologický stav
vodního toku Sázava je st ední,
- chemický stav útvar povrchových vod tekoucích – nedosažení dobrého stavu.
Jakost povrchových vod v profilech sledování
- jakost povrchových vod v profilech sledování – profil Chlístov ĚID CHMI_1210ě na
vodním toku Sázava cca 0,ř km od dotčeného území Ěviz p íloha č. 5ě a profil Žabinec
(ID PVL_5015ě na vodním toku Žabinec cca 2,5 km jv. od dotčeného území,
- jakostní t ída povrchových vod – všeobecné ukazatele – jakostní t ída v profilech
Chlístov a Žabinec je st ední,
- jakostní t ída povrchových vod – ukazatele hodnocení chemického stavu – jakostní
t ída v profilu Chlístov je poškozená,
- jakostní t ída povrchových vod – další znečišťující látky – jakostní t ída v profilu
Chlístov je dobrá.
Jakost povrchových vod: pln ní požadavk na ízení vlády č. 71/2003 Sb. na lososové
a kaprové vody
- nesplňují cílové hodnoty v letech 2007 – 2008, nespln né cílové ukazatele: BSK5.

Jakost vody v toku Sázava za období let 2014 až 2016
Jakost povrchové vody v toku Sázava je sledována v nejbližším okolí zájmového území ve t ech
profilech:
 3316 Sázava - Havlíčk v Brod nad, .km 164,5 Ěpouze ukazatele skupiny PůUě,
 1210 Sázava - Chlístov, .km 158,4,
 1062 Sázava - Zruč n. Sázavou, .km 105,1 Ěpouze ukazatele skupiny PůUě.
Situování profil , v nichž je sledována jakost povrchové vody, je vyznačeno v p íloze č. 5.
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Na základ žádosti byly společností Povodí Vltava, státní podnik poskytnuty statisticky
zpracované údaje Ěpr m r, minimum, maximum, mediáně jakosti povrchových vod v t chto
stanicích v letech 2014 až 2016 v ukazatelích: teplota vody a vzduchu, pH, konduktivita, zákal,
NL105, RL105, rozp. kyslík, % kyslíku, BSK5, CHSKCr, TOC, DOC, CO32-, HCO3-, KNK4,5, Ncelk.,
Nanorg., N-NH4, N-NO2, N-NO3, Pcelk., P-PO4, Cl-, SO42-, ůOX, Ca, Mg, uhličitanová tvrdost, ůs,
Cr, Cd, rozp. Cd, Cu, Ni, Pb, rozp. Pb, Hg, rozp. Hg, Zn, Fe, t kavé organické látky ĚTOLě,
polycyklické aromatické uhlovodíky ĚPůUě. Data byla poskytnuta na základ p edávacího
protokolu, v n mž byla stanovena podmínka, že nebudou poskytnuta t etí osob ani nebudou
komerčn využívána a Statní podnik Povodí Vltavy bude uveden jako zdroj dat. Z toho d vodu
nelze data uvést v p íloze dopln ní dokumentace. Z poskytnutých dat byly p evzaty pr m rné
hodnoty koncentrace za období let 2014 až 2016 u t ch ukazatel , které byly analyzovány ve
vzorcích vody Ěviz kap. 1.2.3ě a které jsou uvedeny v tabulce 10. U ukazatel skupiny PůU jsou
k dispozici data ze 2 profil . Jak vyplývá z tabulky 10, ve všech látkách skupiny PAU jsou,
s výjimkou naftalenu, jejich pr m rné obsahy nižší ve sm ru toku, vyšší zát ž toku
polyaromatickými uhlovodíky se projevuje nad Havlíčkovým Brodem. Z Ř sledovaných PůU
vykazují p ekročení limitu NEK-RP v obou profilech fluoranthen p ibližn o dvojnásobek
a benzo(a)pyren p ibližn 20x. Zát ž benzoĚaěpyrenem je tedy výrazn závažn jší. V profilu
„Havlíčk v Brod nad“ byl fluoranthen v letech 2014 až 2016 ov en v koncentracích od 0,0078 do
0,0220 µg/l, v profilu „Zruč nad Sázavou“ pak od 0,0044 µg/l do 0,0170 µg/l. Benzo(a)pyren byl
v profilu „Havlíčk v Brod nad“ v letech 2014 až 2016 ov en v koncentracích od 0,001ř µg/l do
0,00Ř5 µg/l, v profilu „Zruč nad Sázavou“ pak od <0,001 µg/l do 0,006 µg/l. Ve stanici Chlístov
byl nad limitem NEK-RP pr m rný obsah olova, pouze nepatrn , koncentrace zjišt né v letech
2014 až 2016 se pohybovaly od <0,05 µg/l do 6,2 µg/l. Ukazatel uhlovodíky C10-C40, který je u
odpadních vod z deemulgační stanice nejvýznamn jší, není ve výše uvedených profilech sledován.
V toku Sázava jsou analyzovány pouze skupinové ukazatele TOC a DOC, jeho vypovídací
hodnota je velmi omezená. Ukazatel TOC ukazuje množství organických látek p ítomných
v daném vzorku včetn p irozených složek jako huminové kyseliny a fulvokyseliny a další
organické látky b žn se vyskytující ve vodách v rámci p írodních cykl .
1.2.2 Vliv technologických odpadních vod vypoušt ných z deemulgační stanice na kvalitu
vody ve vodním toku Sázava
Pro detailn jší posouzení vlivu technologických odpadních vod vypoušt ných z deemulgační
stanice, po následném čišt ní v ČOV, na kvalitu vody ve vodním toku Sázava jsou v p íloze č. 2
k dopln ní dokumentace uspo ádány v tabulce 1 ukazatele a hodnoty p ípustného znečišt ní
odpadních vod Ěemisní standardyě, které budou p ijímány do deemulgační stanice dle
pr myslových obor . V tabulce 2 jsou pak uspo ádány maximální koncentrační limity stanovené
pro m stské odpadní vody v Kanalizačním ádu pro kanalizaci m sta Havlíčk v Brod ze dne
15. 11. 2015 Ědále jen kanalizační ád), p edpokládané koncentrace vody vypoušt né
z deemulgační stanice do ČOV a vybrané ukazatele a hodnoty p ípustného znečišt ní povrchových
vod stanovené v na ízení vlády č. 401/2015 Sb. v p íloze č. 3. V p íloze č. 10 jsou uvedeny
výsledky složení odpadních vod na p ítoku a na odtoku z ČOV v letech 2016 a 2017 Ěleden až
srpen) které poskytl oznamovatel. Z údaj v p íloze č. 10 je z ejmé, že z hlediska kvality
vypoušt ných odpadních vod do toku jsou pr m rné koncentrace jednotlivých ukazatel o cca
polovinu nižší než limitní hodnoty stanovené v p íslušném rozhodnutí. Zát ž povrchového toku je
ve skutečnosti nižší.
Technologické odpadní vody vzniklé p i provozu deemulgační stanice, které lze dle § 2 písm. a)
na ízení vlády č. 401/2015 Sb. označit za pr myslové odpadní vody, budou dále čišt ny
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v mechanicko-biologické čistírn . Budou svedeny do kanalizace, která je sice umíst na v areálu
čistírny odpadních vod Havlíčk v Brod, ale je p ed vlastní technologií mechanicko-biologické
čistírny, jež čistí m stské odpadní vody. Ty jsou složeny ze sm si splašk a pr myslových
odpadních vod a srážkových vod. Deemulgační stanice nebude chemickým p edstupn m čišt ní
stávající ČOV. Je to za ízení k odstraňování nebezpečných odpad . Proto musí být pro
technologické vody vypoušt né z DS stanoveny p íslušným vodoprávním ú adem emisní limity
Ědle § 6 odst. 1 na ízení vlády č. 401/2015 Sb.ě. Tyto limity by m ly splňovat požadavky na jakost
stanovené v kanalizačním ádu, tj. nejvyšší p ípustnou míru znečišt ní vyjád enou jako maximální
koncentrační limity v 2 hod. Ěsm snémě vzorku. Pokud by u n kterých ukazatel byl jejich obsah
v odpadní vod z DS vyšší, lze tak, jako u ostatních producent pr myslových odpadních vod
vypoušt ných do ČOV, stanovit p íslušným vodoprávním ú adem jiné limity, které však musí
splňovat požadavky na stanovení emisních limit dané v § 5 až Ř na ízení vlády č. 401/2015 Sb.
Níže je uveden návrh zp sobu stanovení limit .
Pro ČOV Havlíčk v Brod je charakteristický významný podíl pr myslových odpadních vod.
V kanalizačním ádu jsou stanoveny jako nejvyšší p ípustná míra znečišt ní tzv. „maximální
koncentrační limity Ěv 2-hodinovém sm sném vzorkuě“. Neplatí však pro producenty
odpadních vod napojených na pr myslový sb rač Ěpodniky Pivovar, ůmylon, Pleasě, který je
z m sta veden p ímo na ČOV. Tito rozhodující producenti pr myslových odpadních vod mají
stanoveny individuální limity v p íslušných vodoprávních povoleních. Jak je uvedeno
v kanalizačním ádu, zatížení ČOV se pom rn významn m ní v pr b hu roku. V období tzv.
kampan Ěvýroba pšeničného a bramborového škrobuě to je 7 až Ř t BSK5/den, mimo kampaň je
zatížení ČOV na úrovni 4 až 5 t BSK5/den. Pro ůmylon Havlíčk v Brod, z n hož jsou odpadní
vody p ivád ny celoročn , je maximální vypoušt né znečišt ní v ukazateli BSK5 stanoveno na
2 500 kg p i maximálním množství vod 300 m3/den. Pro M šťanský pivovar Havlíčk v Brod je
povoleno maximální denní množství odpadních vod 100 m3/den se 150 kg BSK5. Do deemulgační
stanice bude p i maximální kapacit čišt ných odpad 100 m3/den činit hmotnostní tok BSK5 cca
70 kg, tedy ádov nižší hodnota než z uvedených podnik . Dle kanalizačního ádu činila v roce
2014 pr m rná koncentrace BSK5 v odpadních vodách p ivád ných na ČOV 725 mg/l, v roce
2016 pak 74ř,4 mg/l Ěp íloha č. 10). Jak vyplývá z tabulky 7, bude v odpadní vod z deemulgační
stanice hodnota BSK5 o cca 1/3 nižší Ě700 mg/lě, než je maximální koncentrační limit
kanalizačního ádu pro odpadní vody produkované mimo producenty odpadních vod napojených
na pr myslový sb rač. U ukazatele CHSKCr je p edpokládaná koncentrace ve vod z DS Ě1 000 až
1 500 mg/lě výrazn nižší než je maximální koncentrační limit kanalizačního ádu Ětabulka 7). Dle
kanalizačního ádu v roce 2014 pr m rná koncentrace CHSKCr v odpadních vodách p ivád ných
na ČOV činila 1 542 mg/l, v roce 2016 pak 1 621 mg/l Ěp íloha č. 10).
Z ostatních ukazatel znečišt ní uvedených v kanalizačním ádu jsou, ve srovnání s maximálními
koncentračními limity, vyšší hodnoty p edpokládaných koncentrací ve vypoušt né technologické
vod u ukazatel RůS Ě3,0xě a sírany Ě7,6xě. Obsahy olova se pak budou pohybovat v rozmezí
0,1 mg/l Ětj. maximálního koncentračního limituě až 0,2 mg/l a hodnota pH bude v rozmezí 6 až 10
(p ípustná hodnota je v rozmezí 5 až řě. Vyšší hodnoty u t chto ukazatel jsou zp sobeny typem
deemulgační technologie.
Pro ukazatel sírany není v pr myslových oborech, z nichž budou p ijímány odpadní vody do
deemulgační stanice, emisní standard - tj. p ípustná hodnota znečišt ní odpadních vod
vypoušt ných do toku - stanoven (viz tabulka 1 v p íloze č. 2ě. Z ostatních obor je emisní
standard uveden pro obory CZ-NůCE 20.12 Výroba barviv a pigment (3 000 mg/lě a 23.1 Výroba
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skla a sklen ných výrobk Ě1 000,0 mg/l). P edpokládaná koncentrace síran v technologické
odpadní vod odvád né na ČOV bude mezi t mito hodnotami. Pro olovo jsou emisní standardy
z pr myslových obor , z nichž budou odpadní vody p ijímány, v koncentraci 500 µg/l, pouze
u oboru CZ-NACE 19.2 Výroba rafinovaných ropných produkt je limit 30 µg/l. Maximální
koncentrace v technologické odpadní vod z DS bude 200 µg/l Ětabulka 2 v p íloze č. 2). Pro RAS
Ěrozpušt né anorganické soliě jsou emisní standardy z pr myslových obor , z nichž budou odpadní
vody p ijímány, v rozmezí 150 až 2 000 mg/l, tedy nižší koncentrace než p edpokládaný obsah ve
vypoušt né technologické vod z DS (min. 3 000 mg/l, viz tabulka 2 v p íloze č. 2ě. Z ostatních
obor je emisní standard RAS stanoven v p íloze č. 1 na ízení vlády č. 401/2015 Sb. pro obory
CZ-NůCE 15.11 Čin ní a úprava usní Ě5 000 mg/lě, 23.1 Výroba barviv a pigment Ě3 500 mg/l).
Pro obor CZ-NůCE 35.11 Výroba elekt iny a tepla, část Čišt ní odpadních vod z odsí ení je
dokonce 15 000 mg/l. Pro ukazatel pH jsou emisní standardy z pr myslových obor , z nichž
budou odpadní vody p ijímány, v rozmezí 6 - 10, tedy stejné jako p edpokládaná hodnota ve
vypoušt né technologické vod z DS.
Proto bude pro tyto ukazatele (pH, RůS, sírany, olovoě navržena maximální koncentrace
v technologické odpadní vod odvád né z deemulgační stanice do ČOV tak, aby nedocházelo
k p ekročení p ípustného znečišt ní jednotlivých ukazatel v povrchovém toku.
V rámci zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení budou provedeny opakovan
Ěminimáln 4xě současné odb ry vzork povrchové vody z toku Sázava a z vypoušt né odpadní
vody z ČOV. Z ČHMÚ budou zakoupeny hydrologické údaje dle ČSN 75 1400 „Hydrologické
údaje povrchových vod“ pro profil na toku Sázava v míst p ed vypoušt ním odpadních vod. Dále
bude proveden výpočet sm šovací rovnice pro stanovení „pracovních“ emisních limit pro
odpadní vodu vypoušt nou z ČOV do toku Sázava v ukazatelích pH, RůS, sírany a olovo a z nich
pak budou odvozeny emisní limity pro odpadní vodu v míst výpusti z DS do kanalizace (dle
§ 6 odst. 1 na ízení vlády č. 401/2015 Sb.). Výpočet bude proveden pro nejmén p íznivý stav
povrchového toku - minimální pr toky v ece Sázav (variantn Q355 a Q364ě, maximální množství
produkovaných vod z deemulgační stanice a do výpočt budou použity nejmén p íznivé obsahy
látek, zjišt né v toku Sázava b hem odb ru vzork , p ípadn p i dlouhodobých sledováních.
Výpočet sm šovací rovnice pro pH, sírany, olovo a RůS Ěpro tento ukazatel není v p íloze č. 3
na ízení vlády č. 401/2015 Sb. stanovena hodnota p ípustného znečišt ní, lze využít ukazatele
rozpušt né látky žíhané RL550) bude proveden podle následujícího postupu:
QČOV . cČOV + QSázava . cSázava ≤ Qcelk. . ccelk.
kde jednotlivé členy rovnice vyjad ují:
QČOV
cČOV
QSázava
cSázava
Qcelk.

maximální povolené množství vypoušt ných odpadních vod Ěl/sě
vypočtená hodnota – podklad pro emisní limit technologické vody vypoušt né
z DS do kanalizace ČOV
pr tok v profilu nad místem vypoušt ní odpadních vod z ČOV v toku Sázava
získaný z ČHMÚ, variantn Q355 a Q364
koncentrace jednotlivých ukazatel v toku Sázava zjišt né analýzou vzorku
vody (mg/l)
celkové množství vody protékající tokem Sázava a maximální povolené
množství vypoušt né odpadní vody z ČOV (l/s)
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ccelk.

p ípustné znečišt ní, resp. NEK-RP pro útvary povrchových vod pro jednotlivé
ukazatele stanovené v p íloze č. 3 k na ízení vlády č. 401/2015 Sb. (mg/l)

Na základ získaných hodnot bude navržen „pracovní“ emisní limit pro tyto ukazatele s tím, že
z d vodu minimalizace vliv zám ru na jakost vody v toku Sázava a na vodní útvar bude
snížen o 10 % než vypočtená koncentrace p i použití Q364. Z navržených „pracovních“ limit
pak budou op t sm šovací rovnicí, se zohledn ním platných limit u ostatních pr myslových
odpadních vod p ivád ných do ČOV, navrženy emisní limity jednotlivých ukazatel pro
technologickou odpadní vodu odvád nou z DS do kanalizace ČOV.
Pro ukazatele Ncelk., Pcelk., anionaktivní tenzidy, fenoly, chloridy a ůOX bude jejich koncentrace
v technologické odpadní vod závislá na složení odpad a odpadních vod p ijímaných do
deemulgační stanice. Pro tyto ukazatele budou navrženy emisní limity u technologické vody z DS
také podle výpočtu pomocí sm šovací rovnice Ěviz výšeě. U ostatních ukazatel jsou
p edpokládané obsahy nižší než maximální koncentrační limity uvedené v kanalizačním ádu.
U ukazatel EL Ěextrahovatelné látkyě, ůs, kyanidy celkové, celková sušina a látky usaditelné po
30 minutách, pro n ž jsou v kanalizačním ádu stanoveny limitní hodnoty, nejsou v objemové
studii Ěp íloha č. 11 v části H dokumentaceě p edpokládané koncentrace v technologické odpadní
vod uvedeny. Pro ukazatele EL Ěextrahovatelné látkyě, ůs a kyanidy celkové bude také proveden
výpočet dle sm šovací rovnice a podle dosažených výsledk m že být pro n navržen emisní limit.
Ukazatele celková sušina a látky usaditelné po 30 minutách nejsou pro odpadní vody
z deemulgační stanice relevantní.
Ve srovnání s emisními standardy pro vypoušt ní odpadních vod z jednotlivých pr myslových
obor Ětabulka 1 v p íloze č. 2ě jsou p edpokládané koncentrace látek v technologických vodách
vypoušt ných z DS na ČOV v n kterých ukazatelích vyšší, ovšem emisní standardy jsou stanoveny
pro vypoušt ní odpadních vod p ímo do povrchového toku. Technologické odpadní vody z DS
budou odvád ny na ČOV, v níž dojde k jejich na ed ní a poklesu obsahu n kterých látek vlivem
mechanicko-biologického čišt ní. Nap . t žké kovy, p itékající do ČOV, budou sorbovány do
aktivovaného kalu. Díky technologii na biologické a chemické odstraňování fosforu, která je
v ČOV využívána, bude minimalizován jeho obsah.
Protože deemulgační stanici i ČOV bude provozovat jeden subjekt - Vodovody a kanalizace
Havlíčk v Brod, a.s. - bude zajišt no, že do ČOV nebudou vypoušt ny technologické odpadní
vody z DS, které by ohrozily provoz ČOV a nep ízniv ovlivnily jakost povrchové vody v toku
Sázava. Také bude zajišt no pln ní podmínek pro vypoušt ní odpadní vody z ČOV dané
p íslušným vodoprávním ú adem. V současné dob je jakost vody vypoušt né z ČOV
kontrolována 26x ročn , v žádosti o vydání integrovaného povolení bude na základ výsledk
sm šovací rovnice navržen rozsah a četnost kontroly technologické odpadní vody vypoušt né
z DS do ČOV. Technologie deemulgační stanice je navržena v souladu s nejlepšími dostupnými
technikami Ěviz p íloha č. 3ě, což zajišťuje minimalizaci vliv na jakost vody v toku Sázava.
Z hlediska vlivu deemulgační stanice na jakost vypoušt né odpadní vody z ČOV je nutno uvažovat
nejen ty ukazatele znečišt ní, pro které má ČOV stanoveny emisní limity ĚCHSKCr, BSK5, NL,
Ncelk., Pcelk.ě, ale i t žké kovy, RůS, ůOX, uhlovodíky C10-C40 a PAU. Z t chto ukazatel jsou
provozovatelem ČOV, v souladu s § ř0 zákona č. 254/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,
s p ílohou č. 2 k témuž zákonu a v souladu s na ízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro
určování znečišt ní odpadních vod, provád ní odečt množství znečišt ní a m ení objemu
vypoušt ných odpadních vod do povrchových vod, sledovány ve vod vypoušt né do toku Sázava
koncentrace ukazatel RůS, ůOX, rtuť a kadmium Ěp íloha č. 10). I když bude podíl
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technologické odpadní vody z DS tvo it jen cca 1 % z objemu všech odpadních vod p itékajících
do ČOV, a bude tedy docházet k výraznému na ed ní, bylo by vhodné stávající počet ukazatel ,
které musí být sledovány v odpadní vod vypoušt né z ČOV do toku, rozší it o ukazatele
uhlovodíky C10-C40 a PAU.
1.2.3 Vliv zám ru na stav vodního útvaru DVL_0320
Pro posouzení vlivu technologických vod z DS na stav vodního útvaru DVL_0320 je p vodní
tabulka B. 7 z dokumentace dopln na o hmotnostní toky jednotlivých látek p i využití maximální
kapacity deemulgační stanice Ě100 m3/den) a tvo í tabulku 7. V tabulce jsou u hmotnostního toku
použity v p ípad rozmezí p edpokládaných koncentrací vždy vyšší hodnoty.
Z hlediska chemického stavu vodního toku lze stav vodního toku Sázava v míst vypoušt ní
odpadních vod z ČOV Ěnáležejícího do útvaru DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok
Želivkaě označit za „nedosažení dobrého stavu“. Mezi prioritní látky zp sobující nedosažení
dobrého chemického stavu pat í benzo(a)pyren a fluoranthen. Tyto látky nejsou v kanalizačním
ádu stanoveny. Protože náleží mezi polycyklické aromatické uhlovodíky, které mohou být
p ítomny ve sloučeninách ropného p vodu, budu i tyto 2 sloučeniny a ukazatel PAU zahrnuty do
navržení emisních limit pomocí výpočtu sm šovací rovnice. Dle p ílohy č. 1 na ízení vlády
č. 401/2015 Sb. je ukazatel PůU Ěpolycyklické aromatické uhlovodíkyě vyjád en jako součet šesti
sloučenin: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren a pro účely ohlašování prost ednictvím integrovaného systému
pln ní ohlašovacích povinností podle § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. se uvád jí
i koncentrace jednotlivých výše uvedených látek.
Z hlediska ekologického stavu jsou relevantní fyzikáln -chemické ukazatele. Pro chemické
a fyzikáln -chemické ukazatele byl určen stav „dobrý“ Ěukazatel kyslíkové pom ry, slanost,
živinové podmínky - fosforě a „st ední“ Ěukazatel teplotní pom ry, acidobazický stav, živinové
podmínky - dusík a specifické znečišťující látkyě. Protože je v mechanicko-biologické čistírn , do
které budou vypoušt ny odpadní technologické vody z DS, využívána technologie na biologické
a chemické odstraňování fosforu, lze p edpokládat, že ovlivn ní vodního útvaru fosforem
nenastane. Pro jednotlivé formy dusíku bude provedeno navržení emisních limit tak, aby
nedocházelo ke zhoršení ekologického stavu u chemického a fyzikáln -chemického ukazatele.
Podle na ízení vlády č. 401/2015 Sb. jsou všechny útvary povrchových vod na území České
republiky vymezeny jako citlivé oblasti. Pro citlivé oblasti a pro vypoušt ní odpadních vod do
povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech jsou stanoveny v tomto na ízení
emisní standardy v ukazatelích znečišt ní celkový dusík, sloučeniny dusíku a celkový fosfor. Jak
je uvedeno výše, stav útvaru DVL_0320 nebude provozem deemulgační stanice zhoršen
u celkového fosforu, neboť je v ČOV využívána technologie na odstraňování fosforu. Pr m rná
koncentrace Pcelk. v odpadních vodách vypoušt ných z ČOV do toku v roce 2015 činila 0,5 mg/l,
p ípustná koncentrace „p“ pro odpadní vodu vypoušt nou z ČOV do toku je 2 mg/l (tabulka B.6.
v dokumentaci). U jednotlivých forem dusíku lze očekávat zanedbatelný vliv na stav vodního
útvaru. Jak fosfor, tak dusík budou v technologické odpadní vod z DS odstraňovány
v mechanicko-biologické ČOV, účinnost u dusíku bude záviset na nitrifikační aktivit v ČOV.
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Tabulka 7: Maximální koncentrační limity vypouštěných odpadních vod do kanalizace Havlíčkův Brod, předpokládané koncentrace látek
v technologické vodě z DS a hmotnostní tok
P edpokládané
koncentrace látek
v techn. vod z DS
Ě„m“ě
[mg/l]
1 000,0 – 1 500,0
500,0 – 700,0
6,0 – 10,0
300,0 – 400,0
min. 3 000,0

P ípustné
znečišt ní / NEKRP
ĚNV č. 401/2015
Sb.)1)
[mg/l]
26,0
3,25) 6)
5,0 – 9,0
20,0
-

Ukazatel znečišt ní

Symbol

chemická spot eba kyslíku
biochemická spot eba kyslíku
pH
nerozpustné látky
rozpustné anorganické soli
extrahovatelné látky Ětuky a oleje
rostlinného a živočišného p voduě
dusík amoniakální
nepolární extrahovatelné látky
dusík celkový
fosfor celkový
tenzidy anioaktivní
fenoly jednosytné2)
rtuť
m ď
nikl
chrom celkový
chrom šestimocný
olovo
arsen
zinek
kadmium
Ěu NV č. 401/2015 Sb.
v závislosti na t ídách tvrdosti vodyě3)

CHSKCr
BSK5
pH
NL
RAS

Max.
koncentrační limit
v 2 hod.
Ěsm snémě vzorku
– kanalizační ád
[mg/l]
2 500,0
1 000,0
6,0 – 8,5
500,0
1 000,0

EL

55,0

-

N – NH4+
C10 – C40
Ncelk.
Pcelk.
PAL – A
FN 1
Hg
Cu
Ni
Cr
Cr6+
Pb
As
Zn

45,0
10,0
60,0
10,0
10,0
10,0
0,03
0,5
0,5
0,3
0,1
0,1
0,1
2,0

4)

0,005
0,5
0,5
0,3
0,1
0,1 – 0,2
1,0 – 2,0

Cd

0,1

0,010

10,0
4)
4)
4)
4)
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39,0
18,2
0,26
10,4
78,0

Prahová hodnota
pro p enos
znečišťujících látek
v odpadních
vodách*
[t/rok]
-

-

-

-

0,166)
0,1
6,0
0,055) 6)
0,3
0,003
0,000077)
0,014
0,004
0,018
0,0012
0,011
0,092
≤0,0000Ř Ět ída 1ě
0,0000Ř Ět ída 2ě
0,0000ř Ět ída 3ě

4)

0,0001
0,013
0,013
0,0078
0,0026
0,0052
0,052

50,0
5,0
0,020
0,001
0,050
0,020
0,050
0,020
0,005
0,100

0,0003

0,005

Hmotnostní tok
[t/rok]

0,26
4)
4)
4)
4)
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Ukazatel znečišt ní

kyanidy celkové
celková sušina
látky usaditelné po 30 minutách
usazování
teplota vody
sírany
chloridy
AOX

Symbol

CN-

°C
SO42ClAOX

Max.
koncentrační limit
v 2 hod.
Ěsm snémě vzorku
– kanalizační ád
[mg/l]

P edpokládané
koncentrace látek
v techn. vod z DS
Ě„m“ě
[mg/l]

0,2
3 000,0

-

P ípustné
znečišt ní / NEKRP
ĚNV č. 401/2015
Sb.)1)
[mg/l]
0,00015 Ět ída 4ě
0,00025 Ět ída 5ě
0,3
-

200,0

-

40,0
300,0
350,0
0,05

max. 35,0
2 300,0
4)
4)

Hmotnostní tok
[t/rok]

Prahová hodnota
pro p enos
znečišťujících látek
v odpadních
vodách*
[t/rok]

-

0,050
-

-

-

-

29,08)
200,0
150,0
0,025

0,91
59,8

2 000,0
1,0

4)
4)

Vysvětlivky:
1)
– přípustné znečištění = hodnota ročního průměru přípustného znečištění povrchových vod / NEK-RP = norma environmentální kvality - roční průměr
(nejvyšší přípustná hodnota)
2)
– v NV č. 401/2015 Sb. se jedná o ukazatel fenoly, u prahové hodnoty je celkové množství fenolu a jednoduchých substituovaných fenolů vyjádřeno jako
celkový uhlík
3)
– v případě kadmia a jeho sloučenin se hodnoty NEK liší podle tvrdosti vody, která je charakterizovaná pomocí pětistupňové škály tvrdosti: (třída 1: < 40
mg CaCO3/l, třída 2: 40 až < 50 mg CaCO3/l, třída 3: 50 až < 100 mg CaCO3/l, třída 4: 100 až < 200 mg CaCO3/l a třída 5: ≥ 200 mg CaCO3/l)
4)
– závislost na složení vody do deemulgace
5)
– nařízením vlády č. 71/2003 Sb. specifikovaná limitní hodnota 6 mg/l (cílová pro kaprové vody) jako P95. Vypočtený konverzní faktor na Cprům = 1,85
(z dat 2010-12)
6)
– přípustné znečištění pro účely § 35 zákona
7)
– norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná koncentrace (NEK-NPK)
8)
– přípustné znečištění – maximum
* - příloha II, sloupec 1b) k nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. 1. 2006
Poznámka: Názvy ukazatelů znečištění v tabulce 7 jsou převzaty z Kanalizačního řádu pro kanalizaci města Havlíčkův Brod ze dne 15. 11. 2015. Správné
označení je u ukazatelů NL – nerozpuštěné látky, RAS – rozpuštěné anorganické soli, PAL-A – tenzidy anionaktivní.
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Z prioritních látek a prioritních nebezpečných látek v oblasti vodní politiky Ěviz p íloha č. 6
na ízení vlády č. 401/2015 Sb.ě budou v technologické odpadní vod p ítomny rtuť, nikl, olovo,
kadmium a PůU Ěty jsou diskutovány výšeě. Jak vyplývá z tabulky 7, jsou p edpokládané obsahy
kov v odpadní vod z DS s výjimkou olova nižší nebo rovny koncentračním limit m stanoveným
v kanalizačním ádu.
Za účelem kvantifikace míry ovlivn ní vodního toku hodnoceným zám rem byly provedeny tyto
práce:


Zakoupení hydrologických údaj povrchových vod (M-denních pr tok ě v profilu
„vodom rná stanice Chlístov“, v n mž je sledována jakost povrchové vody a pr toky v toku
Sázava, a v míst odb ru vzorku povrchové vody nad výustí z ČOV Ěprofil „Havlíčk v Brod –
Perknov“ě. Hydrologické údaje jsou součástí p ílohy č. 7, situování profil je vyznačeno
v p ílohách č. 5 Ěvodom rná stanice Chlístově a č. 6 ĚHavlíčk v Brod – Perknov).



Odb r vzorku povrchové vody v profilu „Havlíčk v Brod – Perknov“ a vzorku odpadní vody
vypoušt né z ČOV do toku Sázava dne 11. ř. 2017. Ve vzorcích vody byly analyzovány ty
látky, jejichž p edpokládaná koncentrace ve vypoušt né technologické vod bude vyšší než
maximální koncentrační limity v kanalizačním ádu ĚRůS, sírany, olovo a pHě. Dále byly
analyzovány PůU (Ř látek v rozsahu p ílohy č. 3 na ízení vlády č. 401/2015 Sb.: anthracen,
fluoranthen, naftalen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren), neboť jakost vody v toku Sázava je nevyhovující
u benzo(a)pyrenu a fluoranthenu, a ukazatel uhlovodíky C10-C40, který považujeme za
nejd ležit jší, neboť DS bude zpracovávat vody s obsahem ropných látek. Místa odb ru
vzork vod jsou vyznačena v p íloze č. 6. Vzorek vody z toku byl odebrán nad místem výust
z ČOV Ěpro stejné místo byly zakoupeny hydrologické údaje profilu „Havlíčk v Brod –
Perknov“ z ČHMÚě, aby byl ov ena koncentrace sledovaných látek v toku Sázava
neovlivn ná vypoušt ním odpadních vod. Protokoly laboratorních analýz tvo í p ílohu č. Ř.

M-denní pr toky v obou profilech, které jsou odvozeny z pozorovaných pr tok ve vodom rných
stanicích za referenční období 1řŘ1 – 2010, jsou uspo ádány do tabulky Ř, v níž jsou vypočteny
rozdíly v pr tocích t chto profil .
Tabulka 8: Rozdíl M-denních průtoků v profilech Nad ČOV Havlíčkův Brod a ve vodoměrné
stanici Chlístov
M-denní pr toky QMd (m3/s)

Profil
30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

355

364

T ída

Chlístov

11,90

8,39 6,31

4,94 4,10

3,40

2,82

2,40 1,99

1,72 1,39

1,00 0,70

I

Nad ČOV

11,70

8,28 6,23

4,88 4,05

3,36

2,78

2,37 1,97

1,70 1,37

0,99 0,69

II

0,20

0,11 0,08

0,06 0,05

0,04

0,04

0,03 0,02

0,02 0,02

0,01 0,01

Rozdíl

V tabulce 9 jsou uvedeny plochy povodí pro oba profily, dlouhodobá výška atmosférických srážek
a dlouhodobý pr m rný pr tok.
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Tabulka 9: Rozdíl dlouhodobého průměrného průtoku Qa
Plocha povodí A
Ěurčena z digitální
vrstvy rozvodnic)

Dlouhodobá roční
výška srážek Pa na
povodí

(km2)

(mm)

(m3/s)

t ída

Chlístov

795,23

698

5,40

I

Nad ČOV

784,79

698

5,33

II

10,44

-

0,07

Profil

Rozdíl

Dlouhodobý pr m rný pr tok
Qa z referenčního období 1řŘ1
- 2010

Pro posouzení ovlivn ní jakosti vody je t eba znát pr tok v míst odb ru vzorku vody. P i odb ru
vzork vody dne 11. ř. 2017 byl ov en na stránkách ČHMÚ aktuální pr tok ve stanici Chlístov
(1,38 m3/sě, který odpovídal cca 330-dennímu pr toku. Protože rozdíl pr tok mezi stanicí
Chlístov a profilem nad ČOV je u 330-denního vodního stavu 0,02 m3/s, je p i výpočtech pomocí
sm šovací rovnice níže uvažován pr tok v profilu „Havlíčk v Brod – Perknov“ 1,36 m3/s.
Celkový objem vypoušt ných odpadních vod z ČOV dne 11. ř. 2017 činil 6 164 m3, p epočteno na
rovnom rný výtok odpadní vody to je 71,34 l/s. Tato hodnota je vyšší než rozdíl mezi profily
vypočtený z dat ČHMÚ. Dotazem na ČHMÚ ĚMgr. Jovanovičováě bylo zjišt no, že p i zpracování
hydrologických dat jsou vzaty v úvahu všechny odb ry a vypoušt ní odpadních vod. Rozdíl lze
vysv tlit tím, že mezi profily m že docházet v závislosti na vodních stavech v toku a na úrovni
hladiny podzemní vody v okolí k infiltraci povrchové vody do horninového prost edí. Navíc p i
výpočtu jsou uvažovány pr m rné, p ípadn maximální hodnoty vypoušt ných nebo čerpaných
vod a ne aktuální hodnoty, které se mohou lišit, což je p ípad dne 11. ř. 2017, neboť pr m rné
vypoušt né množství odpadních vod je 133 l/s a maximální 4Ř7 l/s.
Výsledky laboratorních analýz vzork povrchové vody a odpadní vody odebrané dne 11. ř. 2017
jsou uspo ádány do tabulky 10. V tabulce jsou porovnány s hodnotami ukazatel p ípustného
znečišt ní povrchových vod dle na ízení vlády č. 401/2015 Sb. V tabulce jsou také uvedeny
pr m rné koncentrace sledovaných látek za období let 2014 až 2016 ve 3 profilech na toku
Sázava, poskytnuté společností Povodí Vltavy, státní podnik Ěviz kap. 1.2.1ě.
Tabulka 10: Výsledky laboratorních analýz vzorků povrchové vody z toku Sázava a odpadní vody
na výstupu z ČOV ze dne 11. 9. 2017 (zdroj dat z profilů Havlíčkův Brod – NAD,
Zruč nad Sázavou a Chlístov: Povodí Vltavy, státní podnik)

Ukazatel

pH
Sírany
RAS
Olovo
Uhlovodíky C10-C40
Fluoranthen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren

Jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Norma
environmentální
kvality
NEKNEK-RP
NPK
*5-9
*200,000
470,000
0,0012
0,014
0,100
0,0063
0,120
0,170
0,170
0,00017
0,270

Sázava –
nad výustí

ČOV –
výusť

Havlíčk v
Brod NAD

Zruč
nad
Sázavou

Chlístov

11.9.17

11.9.17

Ø 3 roky

Ø 3 roky

Ø 3 roky

0,008
0,003
0,001
0,003

7,490
40,400
0,0018
-
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7,390
31,600
183,000
0,00224
0,070
0,029
0,012
0,005
0,008

7,120
82,300
840,000
<0,010
<0,050
0,031
0,008
0,003
0,002

0,013
0,004
0,002
0,004
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Ukazatel

Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Antracen
Naftalen

Jednotka
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Norma
environmentální
kvality
NEKNEK-RP
NPK
0,0082
0,100
0,100
2,000
130,000

Sázava –
nad výustí

ČOV –
výusť

Havlíčk v
Brod NAD

Zruč
nad
Sázavou

Chlístov

11.9.17

11.9.17

Ø 3 roky

Ø 3 roky

Ø 3 roky

0,002
0,002
<0,001
0,015

-

0,008
0,006
0,001
0,007

0,002
<0,001
0,003
0,009

0,003
0,003
<0,001
0,013

* - přípustné znečištění
Poznámka: Pro RAS použita hodnota ukazatele rozpuštěné látky žíhané (RL550) – viz P. Pitter: Výpočet
celkové mineralizace a její význam v hydrochemii in Chem. Listy, 772 – 776 (1998)
Poznámka: meze stanovitelnosti a meze detekce při analýzách odpadních vod jsou vyšší než při analýzách
povrchových vod (Pb).

Z Ř analyzovaných ukazatel PůU byly ve vzorkovaných profilech nad hodnotami ukazatel
p ípustného znečišt ní povrchových vod fluoranthen a benzoĚaěpyren. Fluoranthen p ekročil limit
pro NEK-RP (cca 5x) v obou profilech. Obsah fluoranthenu byl nepatrn vyšší v odpadní vod
z ČOV než v povrchové vod nad výustí z ČOV (o 0,002 µg/l, což je pod mírou nejistoty
analytického stanovení 0,007 µg/l).
V integrovaném registru znečišťování Ěhttps://irz.cenia.cz/node/39) jsou u fluoranthenu uvedeny
následující zdroje únik do životního prost edí:
Fluoranthen, stejně jako všechny PAU, vzniká v rámci spalovacích procesů jakýchkoli materiálů
obsahujících uhlík, pokud není spalování dokonalé. Jedná se o spalování téměř všech druhů
uhlíkatých paliv. Polyaromatické uhlovodíky je nutné očekávat obecně všude tam, kde se vyskytují
vysokovroucí ropné či uhelné produkty (dehty, asfalty). Dalším zdrojem úniků PAU je výroba
hliníku. Významným zdrojem je rovněž automobilová doprava. Za přírodní zdroje úniků je možné
považovat přírodní požáry a erupce sopek. Mezi antropogenní zdroje úniků můžeme zařadit
zejména:
 spalovací procesy;
 koksárenství, rafinerie ropy, zplyňování a zkapalňování uhlí;
 výrobu hliníku;
 uvolňování z materiálů, které ho obsahují – silnice, asfaltové izolace střech, ochranné nátěry
apod.;

obecně procesy, kde dochází k nakládání s dehty, asfalty a dalšími vysokovroucími ropnými či
uhelnými produkty (energetika, stavebnictví, strojírenství).
Z hlediska p ítomnosti fluoranthenu v odpadní vod z deemulgační stanice lze p edpokládat,
vzhledem k typu p ijímaných odpadních vod a odpad , jeho zanedbatelné obsahy.
Benzo(a)pyren p ekročil rovn ž pouze limit pro nejvyšší p ípustnou koncentraci NEK-RP v obou
profilech. Obsah benzo(a)pyrenu v odpadní vod z ČOV byl 4x nižší než v povrchové vod nad
výustí z ČOV, což je nad mírou nejistoty analytického stanovení – 0,0016 µg/l. V integrovaném
registru znečišťování není benzoĚaěpyren zahrnut individuáln , ale v rámci souhrnného ukazatele
PAU jako zástupce této skupiny. V databázi http://arnika.org/benzoapyren je uveden tento výskyt
v životním prost edí:
Benzo(a)pyren je přítomen v kouři ze spalování uhlí, dřeva, v automobilových výfukových plynech
a v cigaretovém kouři. Významným zdrojem jsou průmyslové procesy, jako výroba plynu, koksu,
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zpracování černouhelného dehtu, výroba tepla a elektrické energie spalováním uhlí, spalovny.
Benzo(a)pyren je také produkován při spalování v lokálních topeništích.
Také obsahy benzo(a)pyrenu v odpadní vod
v zanedbatelném množství.

z deemulgační stanice lze p edpokládat

Z ostatních analyzovaných látek byl obsah nad hodnotami p ípustného znečišt ní povrchových vod
stanoven u olova pouze ve vzorku povrchové vody nad výustí z ČOV, hodnota NEK-RP byla
p ekročena 1,Řx. Ve vzorku odpadní vody z ČOV byl obsah olova pod mezí stanovitelnosti.
Protože v kapitole 1.2.2 je navržen zp sob stanovení emisních limit pro technologické vody
vypoušt né z DS pomocí sm šovací rovnice, byla pro ukazatele, jejichž obsahy byly ov eny ve
vzorcích vody odebraných dne 11. ř. 2017, provedeny výpočty pomocí sm šovací rovnice s cílem
kvantifikovat velikost a význam zatížení vodního toku vypoušt ním odpadních vod z deemulgační
stanice. Výpočty tvo í p ílohu č. 11.
Nejd íve byla pomocí sm šovací rovnice vypočtena aktuální koncentrace jednotlivých ukazatel
v toku Sázava v míst za výustí odpadních vod Ěprofil Sázava za ČOVě. Byla použita následující
rovnice:
QČOV . cČOV + QSázava nad . cSázava nad ≤ Qcelk. . cSázava pod Ěcelk.ě
kde jednotlivé členy rovnice vyjad ují:
QČOV
cČOV
QSázava nad
cSázava nad
Qcelk.
cSázava pod Ěcelk.ě

aktuální vypoušt né množství odpadních vod dne 11. 9. 2017 – 71,34 l/s,
koncentrace jednotlivých ukazatel na výstupu z ČOV zjišt né analýzou vzorku
vody (mg/l) – viz tabulka 10,
aktuální pr tok ze dne 11. ř. 2017 v profilu Sázava nad ČOV Ě1 360 l/s),
koncentrace jednotlivých ukazatel v toku Sázava nad ČOV zjišt né analýzou
vzorku vody (mg/l) – viz tabulka 10,
celkové množství vody protékající tokem Sázava - součet pr toku nad ČOV
a pr toku z ČOV (l/s)
výsledná koncentrace v profilu Sázava pod Ětj. za výustí odpadních vod),

P i výpočtech u ukazatel , jejichž koncentrace v odpadní vod byly pod mezí stanovitelnosti, byla
uvažována ve výpočtu pro zjednodušení hodnota 0. Vypočtené koncentrace jednotlivých ukazatel
jsou v tabulce 1 v p íloze č. 11 porovnány s hodnotami p ípustného znečišt ní povrchových vod
dle p ílohy č. 3 na ízení vlády č. 401/2015 Sb. Z vypočtených hodnot je z ejmé, že v profilu
„Sázava pod“ z Ř ukazatel PůU pouze u 3 došlo k navýšení celkové koncentrace Ěfluoranthen,
antracen a naftalen) a z nich obsah fluoranthenu p ekračuje hodnotu NEK-RP. U zbývajících
5 ukazatel PůU došlo ke snížení celkové koncentrace, z toho u benzoĚaěpyrenu je i p esto
p ekročena hodnota NEK-RP. Z ostatních sledovaných látek došlo k poklesu u ukazatel
uhlovodíky C10-C40 a olovo, obsah síran a RůS vzrostl. Podíl aktuálního objemu odpadní vody
z ČOV činí 5,2 % z aktuálního pr toku v toku dne 11. ř. 2017, tedy i nár st Ě6 ukazatel ě nebo
pokles (7 ukazatel ě koncentrace jednotlivých látek se pohybuje p ibližn v jednotkách procent.
V dalším kroku byl výpočet proveden pro nejmén p íznivou variantu, tedy pro pr tok v Sázav
Q364 (690 l/s) a pro pr m rné množství vody vypoušt né z ČOV Ě133 l/sě, p i které objem odpadní
vody činí cca 20 % pr toku Q364. Pro výpočet byly op t použity koncentrace ukazatel zjišt né
analýzou vzork odebraných dne 11. ř. 2017. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2 v p íloze č. 11.
I p i minimálním pr toku v ece Sázav nebylo u žádného ukazatele zjišt no p ekročení hodnoty
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NEK-NPK. Hodnota NEK-RP byla p ekročena op t u olova a benzoĚaěpyrenu z d vodu vyšších
obsah v toku než v odpadní vod a pouze u fluoranthenu byla vyšší hodnota z d vodu mírn
vyšší koncentrace v odpadní vod ve srovnání s vodou v toku.
Následn byl proveden zkušební výpočet maximálních p ípustných koncentrací Ě„emisních
limit “ě pro ukazatele v odpadní vod z ČOV p i nejnižším pr toku Q364 v ece Sázav
a vypoušt ní pr m rného množství odpadní vody z ČOV Ě133 l/sě. Pro koncentrace v Sázav pod
ČOV byly uvažovány limitní hodnoty NEK-NPK, p ípadn NEK-RP, pokud pro daný ukazatel
není NEK-NPK stanovena. Výpočet je uveden v tabulce 3 v p íloze č. 11. ůby byla dodržena
hodnota NEK-RP pro ukazatel uhlovodíky C10-C40 v povrchové vod za výustí, bylo by možné
vypoušt t odpadní vodu z ČOV o obsahu uhlovodík C10-C40 ve výši 0,255 mg/l. U pH je t eba
upozornit, že maximální hodnota je 14, v tabulce je uveden matematický výsledek. Podobné to je
u fluoranthenu, který v toku Sázava nad výustí odpadní vody p ekračuje limitní hodnotu pro NEKRP, a tudíž je výsledek rovnice záporný. ůby nedošlo k p ekročení hodnoty NEK-RP, nesm l by
být v odpadní vod z ČOV fluoranthen v bec obsažen.
V další sm šovací rovnici (tabulka 4 v p íloze č. 11ě byl proveden výpočet maximálních
p ípustných koncentrací v odpadní vod z DS Ěpodklad pro stanovení emisních limit ě pro
aktuální množství vypoušt né odpadní vody dne 11. ř. 2017 Ě71,34 l/s, tedy cca polovina
pr m rného množství stanoveného v p íslušném vodoprávním rozhodnutíě a pro objem odpadní
vody z DS p i jejím maximálním provozu Ě1,16 l/s, tj. 100 m3/deně p i minimálním pr toku v toku
Sázava Q364. Vypočtené maximální koncentrace jednotlivých ukazatel v odpadní vod
z deemulgační stanice, p i kterých by po smíchání s odpadní vodou z ČOV byly spln ny limitní
hodnoty NEK-NPK jsou velmi p íznivé. Nap íklad sírany a rozpušt né anorganické soli by mohly
být v odpadní vod na výstupu z DS v koncentracích desítek tisíc mg/l, uhlovodíky C10-C40 cca
15 mg/l a i n které členy PůU by mohly být ve vysokých koncentracích. Pouze obsah fluoranthenu
by m l být nulový.
V tabulkách 5 a 6 v p íloze č. 11 je proveden výpočet maximálních koncentrací v odpadní vod
z ČOV a z deemulgační stanice pro limitní hodnoty NEK-RP Ějen u t ch ukazatel , pro které jsou
stanoveny limitní hodnoty NEK-RP). Výsledky jsou také p íznivé pro provoz deemulgační stanice,
pouze s výjimkou fluoranthenu, benzo(a)pyrenu a olova, které by nem ly být v odpadní vod z DS
p ítomny z d vodu jejich zvýšených obsah jak v toku nad ČOV Ěvšechny 3 látkyě, tak i v odpadní
vod z ČOV - fluoranthen a benzo(a)pyren. Jak je uvedeno výše, výskyt t chto dvou PAU
v odpadní vod z DS nep edpokládáme vzhledem k typu p ijímaných odpad . Nejd ležit jší je
ukazatel uhlovodíky C10-C40, který je ve srovnání s p edpokládanou koncentrací na výstupu z DS
Ětabulka 7ě o polovinu vyšší.
Hodnocení rozsahu Ěvelikostiě a významnosti vliv zám ru na vody
Vzhledem k charakteru zám ru lze konstatovat, že nejv tší rozsah a významnost vliv lze
očekávat pro vody. Pro hodnocení byla použita metodika, uvedená v Zpravodaji EIů č. 1/1řřř,
zpracovaná odpov dným ešitelem Ing. Václavem Martinovským.
V metodice jsou stanovena dílčí kritéria pro hodnocení velikosti Ěrozsahuě vliv na vodu:
Kritérium 1 - pot eba vody
Rozsah tohoto kritéria lze hodnotit jako nevýznamný (hodnota 5), neboť pot eba vody existuje Ě1ě,
podíl splaškových vod je nižší než technologických Ě3ě a zdrojem bude ve ejný vodovod bez
nutnosti zkapacitn ní zdroje (1).
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Kritérium 2 - produkce odpadních vod
Rozsah tohoto kritéria lze hodnotit jako nevýznamný (hodnota 10), neboť jsou produkovány
odpadní vody Ě1ě, jak splaškové tak technologické Ě3ě, množství odpadních vod je <30 000 m3 (1),
odpadní vody budou obsahovat anorganické soli, ropné látky a t žké kovy Ě4ě a budou zaúst ny do
ve ejné kanalizace s ČOV bez pot eby p íslušnou ČOV zkapacitnit Ě1ě.
Kritérium 3 - činnosti ohrožující kvalitu vod
Rozsah tohoto kritéria lze hodnotit jako významný Ě8ě, neboť zám r m že ve specifikovaných
sm rech ohrozit kvalitu vody Ě1ě, bude nakládáno s nebezpečnými závadnými látkami v množství
nad 5 tun/rok Ě6ě a budou využity nadstandartní technické metody ĚBůTě a organizační metody.
Kritérium 4 - ovlivn ní vodního toku
Rozsah tohoto kritéria lze hodnotit jako nevýznamný (6ě, neboť zám r m že vyvolat pouze lokální
zm nu odtokových pom r Ě1ě, neovlivní režim podzemních vod Ě1ě, nenarušuje bilanci
povrchových vod ve specifikovaném území (1ě, zám r není realizován v území exponovaném
z hlediska ochrany p írody Ě1ě, zám r protipovodňovou ochranu v daném území v bec nem ní Ě2ě.
Hodnocení významnosti vliv zám ru na vody
Z kombinace závažných rozsah zám ru dle kritérií 1 až 4 vyplývá, že významný vliv je pouze
u kritéria 3 – činnost ohrožující jakost vody, je tedy závažnost vlivu zám ru na vody v této
kombinaci málo prokazatelná (A). Negativní vliv kritéria 3 lze vyloučit pomocí organizačních
opat ení – stanovením emisních limit vodoprávním ú adem pro vypoušt nou odpadní vodu
z deemulgační stanice tak, aby byl vliv na jakost povrchových vod minimalizován.
Použitá platná metodika hodnocení velikosti a významnosti vliv na vody pro p edkládaný zám r
není úpln vhodná, protože z jednotlivých složek životního prost edí je vliv na vody ten nejv tší.
Míru významnosti vlivu lze posoudit z hlediska hmotnostních tok látek, které se p i vypoušt ní
odpadních vod z DS p es ČOV následn p enesou do povrchového toku. V hlavním ukazateli
uhlovodíky C10-C40 je hmotnostní tok p edpokládán ve výši 0,26 t/rok. P epočteno na hmotnostní
tok za 1 sekundu to je 8,2 mg/s uhlovodík C10-C40. P i na ed ní vodou o pr m rném pr toku
Qa = 5,33 m3/s to znamená nár st koncentrace o 0,0015 mg/l. P i na ed ní vodou o pr toku
Q364 = 0,69 m3/s to znamená nár st koncentrace o 0,012 mg/l, což je cca 17 % obsahu uhlovodík
zjišt ných dne 11. ř. 2017 v toku nad výustí.
Z hlediska p enosu znečišťujících látek, které jsou sledovány v rámci integrovaného registru
znečišťování, budou p i provozu zám ru vypoušt ny v odpadních vodách p edevším ropné látky,
které v IRZ nejsou zahrnuty. Ze seznamu znečišťujících látek evidovaných v IRZ pro p enos
v odpadních vodách, uvedeného v p íloze II, sloupec 1b) k na ízení Evropského parlamentu a rady
ĚESě č. 166/2006 ze dne 1Ř. 1. 2006, budou v odpadních vodách vypoušt ných z DS dusík, fosfor,
fenoly, Hg, Cu, Ni, Cr, Pb, As, Zn, Cd, chloridy a AOX. V tabulce 7 jsou v posledním sloupci
uvedeny prahové hodnoty pro ohlašování p enos znečišťujících látek v odpadních vodách.
Z porovnání s hmotnostním tokem t chto látek vyplývá, že provozem deemulgační stanice nebude
produkováno množství znečišt ní, které p ekročí stanovené prahové hodnoty. U ukazatel celkový
dusík, celkový fosfor, jednosytné fenoly, chloridy a AOX bude hmotnostní tok v odpadních
vodách vypoušt ných z DS záviset na složení vody do deemulgace. Na základ zkušeností
z provozu stávajících deemulgačních stanic nep edpokládáme ani u t chto ukazatel p ekročení
prahových hodnot. Protože pro jednotlivé ukazatele budou platit maximální koncentrační limity,
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lze p i maximální roční produkci 26 000 m3 odpadní vody z DS očekávat hmotnostní tok u dusíku
1,56 t/rok, u fosforu 0,26 t/rok, u fenol 0,26 t/rok, u chlorid ř,1 t/rok a u ůOX 0,0013 t/rok.
Tato množství tvo í desetiny procent prahových koncentrací u chlorid a ůOX, u celkového
dusíku a celkového fosforu nižší jednotky procent. Pouze u fenol vychází hmotnostní tok vyšší
než prahová koncentrace, a to o ád. V integrovaném registru znečišťování Ěhttps://irz.cenia.cz/
node/39) jsou u fenol uvedeny následující zdroje emisí do životního prost edí:
Vzhledem k tomu, že celá řada fenolů a jejich derivátů jsou naprosto přirozené látky, můžeme za
přírodní zdroje emisí fenolů považovat mnohé rostliny a živočichy. Tyto přírodní fenoly ale nejsou
produkovány ve významném množství. Významnější problém představují nadměrná množství
fenolů a jejich derivátů, která mohou do životního prostředí unikat v rámci lidské činnosti.
Mezi antropogenní zdroje emisí patří:

úniky při výrobě fenolů;

úniky z chemického průmyslu při užívání (desinfekce vodních potrubních systémů) a
aplikaci fenolů do produktů (např. fenolové pryskyřice a umělá vlákna);

kontaminace vody z nátěrů obsahujících fenoly a jejich deriváty;

spalovací procesy; jedná se například o spalovací motory, cigaretový kouř, otevřená
ohniště;

úniky chlorfenolů do ovzduší během spalování látek obsahujících chlor;

fenoly mohou být do životního prostředí také vyluhovány ze špatně zajištěných skládek
odpadů;

vznik chlorfenolů v rámci chlorace vod s obsahem fenolů.
Z výše uvedeného lze dovodit, že v odpadních vodách a odpadech p ijímaných do deemulgační
stanice a následn ve vypoušt ných odpadních vodách do ČOV bude hmotnostní tok fenol nižší
než prahová hodnota.
S ohledem na skutečnost, že provozem deemulgační stanice budou vznikat odpadní vody v denním
objemu max. 100 m3 a v ročním objemu max. 26 000 m3, lze hodnotit, nap . ve srovnání
s objemem odpadních vod vypoušt ných z m stských ČOV, rozsah vliv zám ru jako malý.
S ohledem na skutečnost, že provozem deemulgační stanice budou odstraňovány závadné látky
z odpadních vod, které jsou produkovány a tedy musí být n jakým zp sobem následn odstran ny,
a v daném p ípad za použití nejlepších dostupných technik, hodnotíme z hlediska významnosti
vliv zám ru na povrchové vody jako nevýznamný.
Vliv provozu deemulgační stanice na stav vodního útvaru DVL_0320 Sázava od toku
Šlapanka po tok Želivka je malý a nevýznamný, a tedy p ijatelný.
1.3 POROVNÁNÍ
(BAT)

EŠENÍ ZÁM RU S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKůMI

Jelikož provoz deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíčk v Brod spočívá v odstraňování, úprav
a využití nebezpečných odpad a odpadních vod podobného charakteru jako jsou p ijímané
odpady, jsou porovnány současné nejlepší dostupné technologie ĚBůTě se zamýšleným zp sobem
zpracování odpad . Porovnání ešení zám ru s nejlepšími dostupnými technikami je zpracováno
v p íloze č. 3. Techniky BůT jsou shrnuty v dokumentu „Shrnutí Referenčního dokumentu
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o nejlepších dostupných technikách pro pr mysl zpracování odpad “ (BREF) vydaného
Evropskou komisí v srpnu 2005, p i určování BůT je zahrnuto ř40 technik. V současné dob je na
stránkách Ministerstva pr myslu a obchodu uvedena finální verze nov zpracovaného dokumentu
z íjna 2017 ĚBest ůvailable Techniques ĚBůTě. Reference Document for Waste Treatmentě pouze
v anglickém jazyce, který dosud nebyl p ijatý a schválený Evropskou komisí.
Z uvedeného porovnání druh odpad Ědle katalogového čísla odpaduě, nejlepších dostupných
technik (BAT) a technického ešení deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíčk v Brod vyplývá,
že všechny uvedené odpady jsou v DS zpracovatelné, a to v souladu s BAT, ovšem u n kterých
odpad za snížené kapacity.
1.4 VZTůH ZÁM RU K PREVENCI ZÁVůŽNÝCH HůVÁRIÍ
V za ízení budou umíst ny nebezpečné látky – p ijímané odpady, produkované odpadní kaly,
produkovaný odpadní olej a pomocné chemické látky p i deemulgaci. Systém prevence závažných
havárií pro objekty, ve kterých je umíst na vybraná nebezpečná látka nebo chemická sm s, s cílem
snížit pravd podobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí
a zví at, životní prost edí a majetek v t chto objektech a v jejich okolí, stanoví zákon č. 224/2015
Sb., o prevenci závažných havárií, ve zn ní pozd jších p edpis .
V § 4 zákona o prevenci závažných havárií je stanovena povinnost pro uživatele objektu, ve
kterém je nebo bude nebezpečná látka umíst na, vypracovat protokol o neza azení, v n mž
zaznamená skutečnost, že množství nebezpečné látky umíst né v objektu je menší, než množství
uvedené v p íloze č. 1 k tomuto zákonu ve sloupci 2 tabulky I nebo II, a součet pom rných
množství nebezpečných látek umíst ných v objektu, provedený podle vzorce a za podmínek
uvedených v p íloze č. 1 k tomuto zákonu, je menší než 1. Protokol o neza azení uchová uživatel
objektu pro účely kontroly provád né podle § 3ř zákona o prevenci závažných havárií. Tento
protokol v p ípad nového zám ru, jakým je vybudování deemulgační stanice, tvo í p ílohu
k žádosti o vydání integrovaného povolení. To bude vydáno v procesu navazujících správních
rozhodnutí pro zám r.
Vzhledem k požadavku, aby byl stanoven v dopln ní dokumentace vztah zám ru k prevenci
závažných havárií, bylo provedeno hodnocení z hlediska za azení do skupiny ů nebo B podle
zákona o prevenci závažných havárií. Hodnocení bylo provedeno podle Metodického pokynu pro
za azení objektu podle zákona č. 224/2015 Sb. vydaného dne 10. 5. 2016 MŽP, odborem
environmentálních rizik a ekologických škod Ěhttp://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/
metodicke_pokyny_odboru_enviro_rizik/$FILE/OERES-met_pokyn_zarazeni-20160510.pdf).
Byl sestaven seznam všech nebezpečných látek umíst ných v objektu deemulgační stanice
a určeno množství nebezpečných látek ze součtu všech dílčích množství nebezpečných látek.
Množství nebezpečných látek bylo odvozené z objemu technologických za ízení, ve kterých budou
nebezpečné látky skladovány Ěviz tabulka 5.5 v p íloze 11 /objemová studie/ v části H
dokumentaceě. Klasifikace látek byla p evzata z bezpečnostních list Ěp íloha č. 13 dokumentaceě
a ILNO Ěp íloha č. 1 dopln ní dokumentaceě. Seznam nebezpečných látek, které budou umíst ny
v deemulgační stanici je uveden v tabulce 11.
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Tabulka 11: Soupis nebezpečných látek umístěných v deemulgační stanici
Množství
v tunách
160,0

Látka
p ijímané odpady dle seznamu
uvedeného v tabulce 1 v dopln ní
dokumentace
produkovaný odpadní kal
produkovaný odpadní olej

organický koagulant Praestol 1ř0 K
kyselina sírová2)
síran železitý ĚPreflocě2)

15,0
21,0

2)

Ca(OH)22)
Vysv tlivky:
1)

2)

Klasifikace látky1)/
H-v ty
Flam. Liq. 2; H225
Flam. Liq. 3; H226
Aquatic Chronic 2: H411
Aquatic Chronic 2: H411
Flam. Liq. 2; H225
Flam. Liq. 3; H226

1,2
1,0
1,0

Aquatic Chronic 2: H411
Aquatic Chronic 3: H412
Skin Corr. 1A: H314
Acute Tox. 4: H302

1,7

Skin Corr. 1B: H314
Eye Dam. 1: H318

Fyzikální forma
látky
kapalina

kal
kapalina

kapalina
kapalina
kapalina
pevná látka

Látky a sm si, včetn výbušných, se klasifikují podle na ízení ĚESě č. 1272/200Ř v platném zn ní Ětzv. na ízení
CLP).
Látku nelze klasifikovat podle tabulky I nebo tabulky II p ílohy č. 1 zákona o prevenci závažných havárií.

Z nebezpečných chemických látek uvedených v tabulce 11 do hodnocení podle zákona o prevenci
závažných havárií nespadá žádná z pomocných chemických látek, které budou používány p i
deemulgaci. Zbývající nebezpečné látky, které lze klasifikovat podle tabulky I nebo tabulky II
p ílohy č. 1 zákona o prevenci závažných havárií a které budou umíst ny v deemulgační stanici,
nep ekračují kvalifikační množství stanovené pro kategorii ů nebo B, jak vyplývá z tabulky 12.
Proto byl proveden výpočet pro sčítání pom rných množství nebezpečných látek umíst ných
v objektu. Součet pom rných množství nesplňuje podmínky pro za azení objektu do skupiny ů
nebo B. Protokol o neza azení zpracovaný na základ § 4 zákona č. 224/2015 Sb. Ězákon
o prevenci závažných haváriíě pro objekt deemulgační stanice tvo í p ílohu č. 4 k dopln ní
dokumentace.
Jak vyplývá z výše citovaného metodického pokynu, lze pod pojmem objekt chápat nap . areál
podniku. V daném p ípad tedy areál ČOV, v n mž bude deemulgační stanice vybudována. Podle
sd lení zástupc oznamovatele - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčk v Brod, a.s. v areálu ČOV nejsou umíst ny nebezpečné látky spadající do kategorií nebezpečnosti uvedených
v p íloze č. 1 zákona o prevenci závažných havárií s výjimkou bioplynu, který je umíst n
v plynojemu o objemu 300 m3. Za normálních podmínek je m rná hmotnost bioplynu 1,2 kg/m3,
takže maximální množství činí 360 kg. Pro účely provedení zákona o prevenci závažných havárií
se upravený bioplyn klasifikuje v položce 1Ř tabulky II p ílohy č. 1 zákona, pokud byl zpracován
v souladu s platnými normami pro vyčišt ný a upravený bioplyn se zaručením stejné kvality, jakou
má zemní plyn včetn obsahu metanu, a pokud obsahuje maximáln 1 % kyslíku.
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Tabulka 12: Soupis nebezpečných látek klasifikovaných podle tabulky I a tabulky II umístěných v objektu deemulgační stanice
Název látky

Klasifikace1)/
H-v ty

CAS

p ijímané odpady dle
seznamu uvedeného
v tabulce 1 v dopln ní
dokumentace

-

produkovaný odpadní
kal
produkovaný odpadní
olej

Kategorie
nebezpečnosti /
jmenovit
vybraná látka

Objem /
kapacita
podle
projektu
3

Flam. Liq. 2; H225
Flam. Liq. 3; H226

kategorie 2
kategorie 3

160,0 m

Aquatic Chronic 2: H411

chron. toxicita 2

-

Aquatic Chronic 2: H411

chron. toxicita 2

15,0 m3

-

Flam. Liq. 2; H225
Flam. Liq. 3; H226

kategorie 2
kategorie 3

21,0 m3

Aquatic Chronic 2: H411

chron. toxicita 2

Identifikace
umíst ní

skladovací
zásobník

technolog.
jednotka
technolog.
jednotka

Fyzikální
forma
látky

kapalina

Množství
v tunách2)

160

Kvalifikační
množství v
tunách
A

B

5 000

50 000

200

500

kal

15

200

500

kapalina

19

5 000

50 000

200

500

Vysv tlivky:
1)
2)

Látky a sm si, včetn výbušných, se klasifikují podle na ízení ĚESě č. 1272/200Ř v platném zn ní Ětzv. na ízení CLP).
Z d vodu prom nlivosti jednotlivých druh odpad p ijímaných do za ízení je m rná hmotnost pro p ijímané odpady a pro produkovaný kal uvažována 1,0 t/m3, pro
produkovaný odpadní olej je uvažována 0,ř t/m3, množství v tunách je zaokrouhleno.
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Kvalifikační množství nep ekračuje hodnotu 50 t stanovenou pro skupinu ů. Bioplyn náleží do
oddílu nebezpečnosti P – fyzikální nebezpečnost, t ídy nebezpečnosti P2 Ho lavé plyny
a kategorie 1 Flam. Gas 1 – H220 Extrémn ho lavý plyn.
Výpočet pro celý areál ČOV včetn deemulgační stanice je následující:
NP = p ijímané odpady/5 000 + produkovaný odpadní olej/5 000 + bioplyn/50 = 0,032 + 0,0042
+ 0,0072 = 0,0434, což je ˂ než 1.
Lze tedy konstatovat, že objekt ČOV včetn deemulgační stanice nespadá do skupiny ů nebo B
dle zákona o prevenci závažných havárií v platném zn ní. ůktuální protokol o neza azení bude
tvo it p ílohu k žádosti o vydání integrovaného povolení pro za ízení deemulgační stanice.

2. DOPLN NÍ DOKUMENTůCE DLE P IPOMÍNEK OBSůŽENÝCH VE
VYJÁD ENÍCH K DOKUMENTACI
K dokumentaci bylo uplatn no, dle § Ř odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., 8 vyjád ení dotčených
správních ú ad nebo jejich odbor :
1. Krajský ú ad kraje Vysočina, odbor životního prost edí a zem d lství,
2. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlav , územní pracovišt
Havlíčk v Brod,
3. M stský ú ad Havlíčk v Brod, odbor životního prost edí,
4. Česká inspekce životního prost edí, oblastní inspektorát Havlíčk v Brod,
5. Ministerstvo životního prost edí, odbor ochrany ovzduší,
6. Ministerstvo životního prost edí, odbor odpad ,
7. Ministerstvo životního prost edí, odbor ochrany vod,
8. Ministerstvo životního prost edí, odbor posuzování vliv na životní prost edí a integrované
prevence.
V dalším textu následuje vypo ádání a dopln ní dokumentace dle relevantních p ipomínek.
Konkrétní negativní p ipomínky ve vyjád eních jsou opsány doslovn , pokud by tím utrp la
srozumitelnost textu, jsou shrnuty. Protože v tšina p ipomínek byla shrnuta v požadavku dopln ní
dokumentace zpracovatelem posudku, bude, pokud se to týká konkrétní p ipomínky, uveden odkaz
psaný kurzívou na kapitoly výše, v nichž je vypo ádání p ipomínky již provedeno. Pokud ne, je
kurzívou uvedeno vysv tlení.
Úplné zn ní všech vyjád ení je dokladováno v p íloze č. 12 k dopln ní dokumentace.
Vypořádání připomínek
1.

Krajský ú ad kraje Vysočina, odbor životního prost edí a zem d lství Ěč. j., sp. zn. KUJI
11486/2017, OZPZ 427/2017 Kle ze dne 7. 2. 2017) vydává k dokumentaci zám ru vyjád ení:
Z hlediska ochrany ovzduší nejsou p ipomínky.
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Stanovisko vodoprávního ú adu
V dokumentaci je uvedeno, že zám rem společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčk v Brod,
a.s. je v rámci kompletních aktivit v oblasti čišt ní odpadních vod doplnit technologické
za ízení stávající čistírny Havlíčk v Brod tak, aby bylo možno zpracovávat vody s obsahem
ropných látek, zvlášt pak olejových emulzí – tedy odpadní vody. Z dokumentace není z ejmé
zda deemulgační stanice Ědále jen „DS“ě je za ízení na zpracování odpad , nebo na
zpracování odpadních vod.
Viz kap. 1.1.2 doplnění dokumentace.
Je t eba stanovit účel DS, p ípadn účel p evažující.
Viz kap. 1.1.2 doplnění dokumentace.
V dokumentaci není uveden výčet výrob a jejich CZ-NůCE, ze kterých budou na DS p ípadné
odpadní vody čišt ny a dále stanoven výčet sledovaných ukazatel kvality vypoušt ných
odpadních vod podle na ízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách p ípustného
znečišt ní povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypoušt ní odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Ědále jen „na ízení vlády“ě.
Dále v dokumentaci není uvedeno porovnání ukazatel kvality vypoušt ných odpadních vod
z DS (podle CZ-NůCEě s p ípustnými hodnotami ukazatel znečišt ní emisních standard
podle na ízení vlády.
Viz kap. 1.1.1 a příloha č. 2 doplnění dokumentace.
V dokumentaci není uvedeno, zda z DS budou odpadní vody vypoušt ny do kanalizace
ve ejné. V p ípad vypoušt ní do kanalizace, která je již součástí čistírny odpadních vod
Havlíčk v Brod a není ve ejná, nebude následn nutné p ihlížet p i povolování vypoušt ní do
kanalizace ke schválenému kanalizačnímu ádu, limity pro vypoušt né odpadní vody budou
stanoveny v souladu s na ízením vlády.
Deemulgační stanice je sice situována v areálu ČOV, není však předstupněm čištění stávající
ČOV. Je to zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů. Technologická odpadní voda z DS
bude vedena kanalizačním potrubím na mechanicko-biologickou ČOV k dalšímu dočištění tak
jako městské odpadní vody. Proto musí být pro technologické vody vypouštěné z DS stanoveny
příslušným vodoprávním úřadem emisní limity (dle § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.)
pro místo výpusti z tohoto zařízení do kanalizace. Odtud bude, již ve směsi s ostatními
odpadními vodami čištěnými v ČOV, vypouštěna do toku Sázava vyústí stávající kanalizace.
Integrované povolení bude vydáno pro zařízení deemulgační stanice. Ovšem vlastní ČOV
bude do integrovaného povolení zahrnuta jako přímo spojená činnost, neboť odpadní vody
budou vypouštěny do toku přes tuto čistírnu. Způsob stanovení emisních limitů řeší:
§ 6 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
odst. 1) Jsou-li průmyslové odpadní vody čištěny v zařízení určeném k jejich čištění nebo
zneškodňování, může vodoprávní úřad stanovit emisní limity pro místo výpusti z tohoto
zařízení do kanalizace.
odst. 2) V povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad
emisní limity pro místo výpusti. Emisní limity pro vypouštění průmyslových odpadních vod s
obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace podle § 16 vodního zákona stanoví
vodoprávní úřad v místě odtoku ze zařízení, ve kterém tyto odpadní vody vznikají, pokud je
nestanoví pro místo výpusti podle odstavce 1.
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§ 8 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
odst. 2) Při povolování vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do
kanalizace stanoví vodoprávní úřad emisní limity přiměřeně k emisním standardům
stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, a to maximálně do výše limitů stanovených
kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu.
Vyhodnocení zám ru z hlediska integrované prevence
Požadujeme up esnit, zda se bude jednat o stavební povolení obecného stavebního ú adu nebo
vodoprávní povolení. Zda bude p edkládán nový havarijní plán pro DS nebo aktualizovaný
komplexní havarijní plán pro celou m stskou ČOV.
Z definice odst. 1) bodu c) § 55 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze
usoudit, že deemulgační stanice je vodní dílo. Jedná se však o zařízení určené k odstraňování
odpadů (a zpracování odpadních vod podobného charakteru jako jsou přijímané odpady).
Vzhledem k určitému rozporu mezi vodním zákonem a zákonem o odpadech, co je odpad a co
odpadní voda, nelze jednoznačně rozhodnout, zda stavba DS bude povolena obecným
stavebním úřadem nebo vodoprávním úřadem. Ve stanovisku vodoprávního úřadu (ve stejném
vyjádření) je diskutováno, zda bude stavební povolení pro deemulgační stanici vydávat
obecný stavební úřad nebo vodoprávní úřad a autor vyjádření je názoru, že pokud se jedná
o zařízení na zpracování odpadů, lze předpokládat, že stavebním úřadem bude obecný
stavební úřad, případně pro technologická zařízení na deemulgaci bude stavebním úřadem
vodoprávní úřad. Jak vyplývá z odst. 4 § 55 citovaného zákona, v pochybnostech o tom, zda
jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.
V dokumentaci je uvedeno, že v rámci žádosti o integrované povolení bude muset být
proveden výpočet pomocí sm šovací rovnice, na základ kterého se stanoví pro vodu
vypoušt nou z DS maximální koncentrační limity tak, aby nedocházelo k negativnímu
ovlivn ní významného vodního toku Sázava. Zároveň je uvedeno, že integrované povolení
nahradí povolení vypoušt ní do kanalizace a následn budou odpadní vody čišt ny p es
stávající ČOV. Domníváme se, že popis je nep esný, sm šovací rovnice musí být p edložena
na krajský vodoprávní ú ad v rámci zm ny povolení k vypoušt ní odpadních vod ze stávající
m stské ČOV do vodního toku Sázavy.
Pro provoz deemulgační stanice bude vydáno integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Protože budou technologické odpadní vody z deemulgační
stanice vypouštěny kanalizací k dočištění v mechanicko-biologické ČOV, bude tato v souladu
s § 2 písm. a) citovaného zákona přímo spojenou činností:
§ 2 Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) zařízením stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových
činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené
činnosti, které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze
č. 1 k tomuto zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění,
nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových
výrobků a procesů; za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka, ve které
neprobíhá žádná z činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže pro ni bylo
požádáno o vydání integrovaného povolení.
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Další zmínky o postupech dle integrované prevence zcela chybí. Zejména je nedostatečn
ešen vztah integrované prevence k zákonu o odpadech. Proto požadujeme vy ešit p i
posuzování vliv na životní prost edí tyto okruhy:
za adit činnost dle p ílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečišt ní, o integrovaném registru znečišťování a o zm n n kterých
zákon , v platném zn ní.
Viz kap. 1.1.2 doplnění dokumentace.
up esnit, zda p i použití technologie byly použity nejlepší dostupné techniky nebo
k nim bylo p ihlédnuto, z jakých BREF bylo čerpáno. Byly tyto nejlepší techniky
použity p i stanovení, navržení limit na vypoušt ní odpadních vod.
Viz kap. 1.3 doplnění dokumentace.
chybí za azení činnosti dle zákona o odpadech, dle p . 4 k tomuto zákonu. Jedná se
o za ízení dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
Viz kap. 1.1.2 doplnění dokumentace.
nesouhlasíme s tvrzením, že p esný seznam odpad p ijímaných k čišt ní do za ízení
bude p edložen v provozním ádu za ízení, který bude zpracován jako součást žádosti
o vydání integrovaného povolení. K posouzení vliv za ízení na ŽP je tento seznam
klíčový, společn s posouzením, zda je p edm tná technologie DS schopná dané
druhy odpad zpracovat.
Viz kap. 1.1.1 doplnění dokumentace.
je nutné uvést podrobné parametry zpracování odpad , a to na jednotlivé toky odpad
i surovin, od p íjmu, skladování, míšení odpad , až po zpracování a odstran ní.
Viz kap. 1.2.3 doplnění dokumentace a příloha č. 11 v kapitole H.I. dokumentace.
posouzení zám ru z hlediska prevence závažných havárií podle zákona
č. 224/2015 Sb. Ěprotokol o neza azení, protokol o za azení do skupiny ů či Bě
Viz kap. 1.4 doplnění dokumentace.

2.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlav , územní pracovišt
Havlíčk v Brod Ěč. j. KHSV/00602/2017/HB/HOK/Vel ze dne 24. 1. 2017) souhlasí se
zám rem za spln ní níže uvedených podmínek:
1./ V následných stupních povolovacího ízení zám ru dle stavebního zákona je nutné
navrhnout účinná opat ení ke snížení hluku u nejvýznamn jších stávajících zdroj hluku
v areálu ČOV Ěventilátory chlazení pro KGJ, šneky vratného kaluě, která zajistí snížení
stávající hlukové zát že lokality, jenž se v noční dob nachází na samé hranici možného
p ekročení hygienického limitu hluku.
2./ P ed uvedením stavby do trvalého provozu Ězkušební provozě bude provedeno m ení
hluku, které ov í, že hluk z maximálního provozu areálu čistírny odpadních vod po
realizaci deemulgační stanice Ěvčetn vnitroareálové dopravyě v denní a noční dob
nep ekročí hygienické limity hluku v nejbližších chrán ných venkovních prostorech či
chrán ných venkovních prostorech staveb m sta Havlíčk v Brod p ípadn obce Veselice.
M ící body budou stanoveny ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina,
ÚP Havlíčk v Brod.
Bez komentáře, podmínky budou akceptovány.
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3.

M stský ú ad Havlíčk v Brod, odbor životního prost edí Ěč. j. MHB_OZP/95/2017/HO ze
dne 7. 2. 2017)
Orgán ochrany p írody a krajiny podle zákona č. 114/1řř2 Sb., o ochran p írody a krajiny ve
zn ní pozd jších p edpis nemá k p edloženému zám ru p ipomínky.
Vodoprávní ú ad podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých zákon ve
zn ní pozd jších p edpis nemá k p edloženému zám ru p ipomínky.
Orgán ochrany zem d lského p dního fondu Ědále jen ZPFě podle zákona č. 334/1řř2 Sb.,
o ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis nemá k p edloženému zám ru p ipomínky.
Orgán státní správy les podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o zm n a dopln ní
n kterých zákon ve zn ní pozd jších p edpis nemá k p edloženému zám ru p ipomínky.
Z hlediska zákona č. 1Ř5/2015 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších p edpis ve zn ní
pozd jších p edpis nejsou k p edloženému zám ru p ipomínky.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochran ovzduší ve zn ní pozd jších p edpis nejsou
k p edloženému zám ru p ipomínky.

4.

Česká inspekce životního prost edí, oblastní inspektorát
Ěč. j. ČIŽP/46/IPP/170064Ř.002/17/HMK ze dne 7. 2. 2017)

Havlíčk v

Brod

Odd lení odpadového hospodá ství má k p edloženému zám ru následující p ipomínky: Do
výčtu odpad vznikajících p i výstavb doporučujeme doplnit odpady kat.č. 150105 „O“ –
kompozitní obaly; kat.č. 150106 „O” – sm sné obaly; kat. č. 150202 „N” – absorpční činidla,
filtrační materiály Ěvčetn olejových filtr jinak blíže neurčenýchě, čistící tkaniny a ochranné
od vy znečišt né nebezpečnými látkami; kat.č. 150110 „N” – obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly t mito látkami znečišt né; kat.č. 170ř04 „O“ sm sné stavební
a demoliční odpady...
Do výčtu odpad vznikajících p i provozu budovaného zám ru doporučujeme doplnit odpady
kat.č. 150110 „N” – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly t mito látkami
znečišt né; kat.č. 1ř0Ř13 „N” – kaly z jiných zp sob čišt ní pr myslových odpadních vod
obsahující nebezpečné látky; kat.č. 1ř0Ř10 „N” – sm s tuk a olej z odlučovače tuk
neuvedená pod číslem 1ř0Ř0ř. U odpadu kat. č. 13020Ř „N” – jiné motorové, p evodové
a mazací oleje upozorňujeme na p edávání tohoto odpadu osob oprávn né ze zákona
o odpadech.
Tabulka B.9. dokumentace je doplněna následovně:
Tabulka B.9.: Odpady vznikající při výstavbě záměru
Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Beton
Cihly
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O
O
O
O
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Název druhu odpadu
Kompozitní obaly
Sm sné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly t mito
látkami znečišt né
ůbsorpční činidla, filtrační materiály Ěvčetn olejových filtr jinak
blíže neurčenýchě, čisticí tkaniny a ochranné od vy
znečišt né nebezpečnými látkami
Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobk neuvedené po číslem 17 01 06
D evo
Sklo
Plasty
Železo a ocel
Sm sné kovy
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Sm sné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 0ř 01,
17 09 02 a 17 09 03
Sm sný komunální odpad
Vysvětlivky: O - ostatní odpad, N – nebezpečný odpad

Kód druhu
odpadu
15 01 05
15 01 06

Kategorie
odpadu
O
O

15 01 10

N

15 02 02

N

17 01 07

O

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04

O
O
O
O
O
O
O

17 09 04

O

20 03 01

O

Tabulka B.10. je doplněna následovně. Jsou akceptovány navržené odpady s výjimkou odpadu
kat. č. 19 08 10 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09, protože
v deemulgační stanici nebude takový odpad vznikat.
Tabulka B.10.: Odpady vznikající při provozu záměru
Katalog.
číslo
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie

Produkce
(t)

13 02 08

Jiné motorové, p evodové a mazací
oleje

N

0,01

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,3

15 01 02

Plastové obaly

O

1

N

0,1

N

50

15 01 10

15 02 02

Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
t mito látkami znečišt né
ůbsorpční činidla, filtrační materiály
Ěvčetn olejových filtr jinak blíže
neurčenýchě, čisticí tkaniny a ochranné
od vy znečišt né nebezpečnými látkami

19 02 05

Kaly z fyzikáln -chemického
zpracování obsahující nebezpečné látky

N

17,5

19 02 07

Olej a koncentráty ze separace

N

850
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Zp sob odstran ní
p edání společnosti Vodovody
a kanalizace Havlíčk v Brod,
a.s., Chot bo
p edání společnosti HBH odpady
s.r.o., Haví ská 1124,
Havlíčk v Brod
p edání společnosti HBH odpady
s.r.o., Haví ská 1124,
Havlíčk v Brod
p edání společnosti ůHV
ekologický servis, s.r.o.,
Saturnova 1209/25, Praha 22
p edání společnosti ůHV
ekologický servis, s.r.o.,
Saturnova 1209/25, Praha 22
p edání společnosti ůHV
ekologický servis, s.r.o.,
Saturnova 1209/25, Praha 22
p edání společnosti ůHV
ekologický servis, s.r.o.,
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Katalog.
číslo
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie

Produkce
(t)

Zp sob odstran ní
Saturnova 1209/25, Praha 22

19 08 13

Kaly z jiných zp sob čišt ní
pr myslových odpadních vod
obsahující nebezpečné látky

N

1,0

20 03 01

Sm sný komunální odpad

O

0,1

Vysvětlivky: N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad

p edání společnosti ůHV
ekologický servis, s.r.o.,
Saturnova 1209/25, Praha 22
p edání společnosti Technické
služby Havlíčk v Brod,
Na Valech 3523, Havlíčk v Brod

Dále inspekce upozorňuje, že v p ípad uvedené deemulgační stanice se jedná o za ízení pro
nakládání s odpady dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, které musí být povolené
p íslušným správním ú adem včetn odsouhlaseného provozního ádu. Nepožaduje
pokračování v procesu EIA.
Odd lení ochrany ovzduší nemá k realizaci zám ru p ipomínky, nepožaduje pokračování
v procesu EIA.
Odd lení integrované prevence nemá k p edloženému zám ru p ipomínky, ve svém
stanovisku pouze upozorňuje, že za ízení, ve kterém probíhá pr myslová činnost jakou je
odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu p i kapacit v tší než 10 t denn je pak
dle p ílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišt ní,
o integrovaném registru znečišťování a o zm n n kterých zákon , za ízením kategorie 6.7.
Pro takovéto za ízení ve smyslu § 2 písm. aě zák. č. 76/2002 Sb., je pak provozovatel povinen
požádat o vydání integrovaného povolení. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Odd lení ochrany vod nemá k realizaci zám ru p ipomínky, nepožaduje pokračování
v procesu EIA.
5.

Ministerstvo životního prost edí, odbor ochrany ovzduší Ěč. j. MZPMKHZ7FU5S
2011/ENV/17 106/780/17 ze dne 13. 2. 2017) má k dokumentaci následující p ipomínky:
V dokumentaci je deklarováno, že se „nejedná o technologii, která by obt žovala zápachem,
zapáchající látky nebudou dle uvedených informací do za ízení p ijímány“. V dokumentaci je
dále uvedeno, že technologie deemulgace je určena pro úpravu kapalných odpad a odpadních
vod charakteru: zaolejovaných vod a odpadních olej , vod a kal z lapol , odlučovač
ropných látek, myček aut nebo čerpacích stanic apod., odpad z odmašťování a pracích vod,
emulzí Ěminerální, ezné, jinéě, ropných kal a dále jiných kapalných odpad a odpadních vod
s obsahem ropných látek. Dle našeho názoru však mohou výše uvedené kapalné odpady
a odpadní vody s ohledem na jejich charakter uvolňovat emise pachových látek. Proto
upozorňujeme, že musí být p ijímány pouze odpady a odpadní vody, které nebudou
problematické z hlediska emisí pachových látek, p ípadn musí být realizována taková
opat ení, aby k uvolňování pachových látek nedocházelo.
Viz kap. 1.1.3 doplnění dokumentace.
Vzhledem k tomu, že prostor nad deemulgačním reaktorem je napojen na odsávání vzduchu
a dokumentací je doporučována instalace kapénkového odlučovače, doporučujeme zam it se
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na realizaci tohoto opat ení, které by mohlo eliminovat p ípadné emise uvolňované z tohoto
procesu.
Upozorňujeme dále na spln ní technické podmínky provozu dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. a na
dodržování opat ení k eliminaci emisí pachových látek spojených s provozem technologie
a všech technologických postup tak, aby bylo zamezeno p ípadnému obt žování okolí
zápachem.

6.

Ministerstvo životního prost edí, odbor odpad Ěč. j. MZPPBHZVFZ51 2011/ENV/17
108/720/17 ze dne 19. 1. 2017) má k dokumentaci následující p ipomínku:
Vzhledem k tomu, že do deemulgační stanice budou p ijímány k čišt ní také kapalné odpady,
jejichž p esný seznam není v dokumentaci uveden, požadujeme, aby se p i provozu za ízení
postupovalo podle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , nebo
podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
Viz kap. 1.1.2 doplnění dokumentace a text na str. 24.

7.

Ministerstvo životního prost edí, odbor ochrany vod Ěč. j. MZPJRHZV02QR
2011/ENV/17 55/740/17 ze dne 19. 1. 2017) má k dokumentaci zásadní p ipomínku:
P edm tem uvažovaného zám ru není likvidace odpadních vod, ale likvidace nebezpečného
odpadu (vody s obsahem ropných látek, zvlášt pak olejových emulzíě, který má své
katalogové číslo odpadu. Proto musí být zám r posuzován jako za ízení na likvidaci odpadu,
u kterého bude z ejmé, jak budou likvidovány odsazené vody a dle toho stanoveny požadavky
na limitní hodnoty jejich p ípustného znečišt ní.
Viz kap. 1.1.2 doplnění dokumentace a text na str. 24.
Z dokumentace jsme dále zjistili n kolik nesrovnalostí:
- Na str. 16 se u popisu jednostupňové a dvoustupňové deemulgace p edpokládá, že se voda
Ěpravd podobn pouze z filtruě po p ípadném dočišt ní sorpcí a po provedení stanovených
zkoušek vypustí p ímo do recipientu. O čiré odsazené vyčišt né vod z deemulgace se
nehovo í.
Jedná se o technologickou odpadní vodu, která bude odvedena na ČOV a z ní vypouštěna do
toku Sázava.
- Na str. 2ř je uvedeno, že vyčišt ná voda z deemulgace je výrobkem a vyčišt ná voda z DS
Ědeemulgační staniceě bude odvád na na ČOV. Nejsou výrobkem odloučené oleje a ne
odloučené odpadní vody?
Text byl převzat z objemové studie, kde bylo myšleno, že vyčištěná voda je vlastně produktem.
Správně výrobkem jsou odloučené oleje. Vyčištěná technologická voda odváděná na ČOV je
odpadní voda.
- Deemulgační stanice je navrhována uvnit areálu ČOV Havlíčk v Brod a p edpokládané
koncentrace vody z DS jsou porovnávány s maximálním koncentračním limitem v 2 hod.
Ěsm snémě vzorku dle kanalizačního ádu na str. 26. U rozpušt ných anorganických solí
bude koncentrace na výstupu z DS 3x vyšší a u síran 7,6x vyšší, což je v rozporu
s kanalizačním ádem.
Viz kap. 1.2.2 doplnění dokumentace.

Havlíčkův Brod – deemulgační stanice

doplnění dokumentace
37 z 41

Z hlediska ovlivn ní životního prost edí je správn konstatováno, že rozhodující je složení vod na
výpusti ČOV do recipientu Sázava. Podíl deemulgovaných vod se p edpokládá cca 1,0 %
z celkového objemu p edčišt ných odpadních vod vypušt ných do toku a lze očekávat výrazné
na ed ní látek p ítomných ve vod vypoušt né z DS. P esto doporučujeme doplnit posouzení vlivu
vypoušt ných odpadních vod na stav vodního útvaru DVL_0320.
Viz. kap. 1.2.3. doplnění dokumentace.
Ř. Ministerstvo životního prost edí, odbor posuzování vliv na životní prost edí a
integrované prevence Ěp íloha VS č. j. 2011/ENV/17 ze dne 31. 1. 2017ě má k dokumentaci
p ipomínku:
Z pohledu integrované prevence považujeme za vhodné doplnit následující informace:
V kap. B.I.6. Stručný popis technického a technologického ešení zám ru – porovnání
navrhovaných opat ení a jejich parametr s BůT dle relevantních referenčních dokument o BAT
(BREF).
Viz kap. 1.3. doplnění dokumentace.

3. DOPLN NÍ DOKUMENTůCE DLE NÁLEŽITOSTÍ UVEDENÝCH
V P ÍLOZE Č. 4 PLůTNÉ OD 1. 11. 2017
Zákonem č. 326/2017 Sb. byl s platností od 1. 11. 2017 novelizován zákon č. 100/2001 Sb.
V p íloze č. 4, která vymezuje náležitosti dokumentace, byly rozší eny požadavky v kapitolách
B.II a B.III., C.2, C.3 a D.7 o charakteristiku biologické rozmanitosti a zhodnocení vlivu zám ru
na ní a o charakteristiku činností majících vliv na zm nu klimatu a zhodnocení vlivu zám ru na
zmírňování zm ny klimatu. Níže v kapitolách 3.1 a 3.2 je použito označení kapitol z osnovy
dokumentace dle p ílohy č. 4 podle verze platné od 1. 11. 2017.
3.1 BIOLOGICKÁ ROZMůNITOST
ad část B, II. Údaje o vstupech, kap. 5. biologická rozmanitost:
Zám r bude realizován v jz. části areálu ČOV Havlíčk v Brod, v katastrálním území Perknov, ve
stávající hale hrubého p edčišt ní Ěparcela č. st. 374ě, která zaujímá plochu ř2Ř m2 a na pozemku
p iléhajícím k hale Ěparc. č. 70/2ě, který má celkovou vým ru 3Ř 000 m2. Z tohoto pozemku, jenž
je veden v katastru nemovitostí z hlediska druhu pozemku jako ostatní plocha, bude zám r zabírat
plochu cca 266 m2. Na dotčeném pozemku nebude nutno kácet vzrostlou zeleň. K záboru
stanovišť druh nedojde, neboť zám r je z v tší části situován ve stávající hale hrubého
p edčišt ní a na venkovní ploše z celé parcely ostatní plochy zabere pouze 0,7 %. Druhy
vyskytující se na této parcele mají dostatek prostoru pro svá stanovišt mimo místo záboru. Zdroje
vázané na zajišťování biologické rozmanitosti v zájmovém území zám rem nebudou využívány
ani spot ebovány.
ad část C.2 – dopln ní kapitoly C.II.6:
Samotná lokalita zám ru je v současné dob využívána jako mechanicko-biologická čistírna
odpadních vod, p ičemž cca polovina areálu je zatravn na. Biologická rozmanitost je v areálu
ČOV omezena jejím provozem.
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ad část C.3:
Provedení zám ru neovlivní zásadn stav životního prost edí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení, neboť bude realizován ve stávajícím objektu. Kritickou úrovní únosného
zatížení je p ekračování p ípustného znečišt ní povrchových vod v d sledku ovlivn ní složení
odpadních vod z ČOV p ijímanými odpadními vodami z DS. Environmentálním limitem pro
zachování na vodu vázaných ekosystému v toku Sázava, jehož p ekročení není p ijatelné ani
p ípustné, je dodržování hodnot p ípustného znečišt ní ukazatel stanovených na ízením vlády
č. 401/2015 Sb. pro povrchové vody v ece Sázav .
ad část D.I.7 Vliv na biologickou rozmanitost Ěfauna, flóra, ekosystémyě – dopln ní:
Zám r je situován mimo území, která jsou p edm tem ochrany dle zákona č. 114/1řř2 Sb.,
v platném zn ní. Realizací zám ru ve stávající hale nedojde k zásadní zm n biologické
rozmanitosti. Ve vztahu k relevantním cíl m Strategie ochrany biologické rozmanitosti České
republiky 2016 – 2025 (http://chm.nature.cz/ke-stazeni/ě lze konstatovat, že realizace zám ru
nezp sobí celkový úbytek biologické rozmanitosti v hodnocené lokalit . Jako opat ení zlepšující
aktuální stav biologické rozmanitosti bude realizováno:
 V projektové dokumentaci stavebních úprav stávajícího objektu hrubého p edčišt ní budou
navrženy a následn vybudovány prvky, které umožní hnízdit ptačím druh m vyskytujícím
se v p ím stské zón , nap . rorýs m obecným Ěviz dokument P. Hlaváčová /2010/:
„Monitoring hnízdišť rorýs obecných Ěůpus apusě v aglomeraci Havlíčk v Brod v roce
2010“. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočin , Jihlavaě Ěcíl 2.2 Druhy).
 Zatravn ný pozemek bude ádn udržován, nebudou na n m úmysln vysazovány
potenciální IůS a v p ípad jejich výskytu budou likvidovány Ěcíl 2.3. Invazivní nep vodní
druhy).
 Umíst ní zám ru ve stávajícím objektu Ěcíle 2.5 Krajina a 3.5 Zachování a obnova
ekosystém ě.
3.2 ZM Nů KLIMůTU
ad kap. B.I.6. – dopln ní:
Z hlediska energetické náročnosti bude spot eba elektrické energie v p epočtu na 1 m3 vstupní
odpadní vody činit 4,2 – 4,ř kW. Energetická náročnost bude nižší, neboť objekt, v n mž bude
deemulgační stanice umíst na, je bez vytáp ní, stávající stav z stane nezm n n. P i provozu
zám ru nebudou vznikat p ímé emise skleníkových plyn . Nep ímé emise z provozu deemulgační
stanice a dopravy jsou zanedbatelné.
V roce 2001 byla do provozu spušt na kogenerační jednotka TEDOM, která dokáže ze vzniklého
bioplynu vyráb t až 140 kW el. energie a 200 kW energie tepelné. Ke konci roku 2006 byla dána
do provozu i druhá kogenerační jednotka TEDOM která vyrábí 160 kW el. energie. Lze
konstatovat, že v současnosti je ČOV, co se týče spot eby elektrické energie, sob stačná. Také
spot eba elektrické energie pro provoz DS bude pokryta z t chto zdroj . V areálu ČOV jsou na
volné ploše a st echách jednotlivých objekt také umíst ny solární kolektory. Také spot eba
elektrické energie pro provoz DS bude pokryta z t chto zdroj .
ad kap. C.2 – dopln ní:
Výskyt srážek je v regionu Havlíčkobrodska velmi prom nlivý a vyznačuje se velkou časovou
i místní prom nlivostí s velkou závislostí na nadmo ské výšce a expozici vzhledem
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k p evládajícímu proud ní. S ohledem na výskyt sucha v letech 2000 a 2003, ale také na výskyt
povodní v letech 1řř7 a 2002, lze hovo it o zvýšení prom nlivosti klimatu ĚJ. Rožnovský: Vývoj
podnebí a výskyt sucha, in Bramborá ství, 13, 2005, č. 1, s. 6-9ě. Lze očekávat, že tento trend se
nezm ní.
ad kap. C.3 – dopln ní:
Environmentální riziko plynoucí z dosavadních a výhledových zm n klimatu ve vztahu k zám ru
je velmi malé. Dotčené území je schopno se p izp sobit. V d sledku zm n klimatu m že
poklesnout obecn úroveň hladiny podzemní vody, která je v areálu ČOV relativn vysoko. Proto
v současné dob nelze zasakovat srážkové vody do horninového prost edí. V p ípad výrazného
poklesu úrovn hladiny podzemní vody lze v budoucnosti p ehodnotit stávající zp sob odvád ní
srážkových vod do kanalizace.
ad kap. D.I.2 – dopln ní:
aě zmírňování Ěmitigaceě zm ny klimatu zám rem
Za p ísp vek ke zmírňování zm ny klimatu lze chápat používání elektrické energie
z obnovitelného zdroje – solárních kolektor a ze vzniklého bioplynu.
bě vliv zám ru na p izp sobení se zm n klimatu Ěadaptaciě a zranitelnost zám ru v či dopad m
zm ny klimatu
Environmentální riziko plynoucí z dosavadních a výhledových zm n klimatu je velmi malé.
Z hlediska p írodních katastrof je relevantní riziko povodní. Zám r je situován mimo záplavové
území pro Q100 vodního toku Sázava a podle informací oznamovatele nebyl areál za dobu 27 let
své existence zaplaven ani v minulosti p i povodních v regionu. Byl ohrožen vodou pouze jednou,
a to na ja e roku 2006. Na základ této zkušenosti byla zdvižena podezdívka plotu a p i p íjezdu
k brán ud lán zemní val. V p ípad očekávané povodňové situace je možné akumulační jímky
s p edstihem zpracovat nebo je již p i výstavb opat it nepropustným víkem.
Určitá míra zranitelnosti m že spočívat ve snížení minimálních pr tok v toku Sázava. Pak by p i
produkci stejného množství odpadních vod následn čišt ných v ČOV a vypoušt ných do toku
Sázava navyšovalo koncentraci jednotlivých látek. Jako opat ení navrhujeme každých 5 let
zakoupit hydrologická data z profil povrchových vod ĚM-denních pr tok ě v profilech
„vodom rná stanice Chlístov“ a „Havlíčk v Brod – Perknov“ a porovnat je s údaji z roku 2017
uvedenými v p íloze č. 7. Poté provést kontrolní výpočty sm šovací rovnice a p ípadn navrhnout
zm ny emisních limit pro odpadní vodu vypoušt nou z deemulgační stanice. Samotný zám r je
vyhovujícím zp sobem adaptován na zm nu klimatu, neboť v objektu není a nebude nutná
klimatizace, pro provoz je uvažován pro technologickou vodu jako zdroj ve ejný vodovod.
V p ípad extrémního sucha je možné používat k tomuto účelu i p edčišt nou odpadní vodu
z ČOV.
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Kal ; obsahem

deernulgainich tinidel, elektrolytu a zbytk0 olej0 promdnliv6ho slozeni.

6. Ide nitifi kace n ebezpeEnosti

I

6.1 Klasifikace nebezpe6n6ho odpadu: Hp 3 Hoilav6, Hp 14 Ekotoxichi
6.2 Dtal5i nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloikich:
HP
fIi $hopnost uykazovat pii nakl6d5ni s nim n6Kerou z nebezpeiri'ich vlastnosti, Kerou v dobE rzniku nem6l
HP L4 Ekotoxicita

HP: ] Hoilav6

6.4 Grafick6 symboly nebezpeinfch vlastnosti:

7,Poiardavky pro be-zpein6 soustiedbvSni a piepravu odpadu:
7.1 Technick6 opatYeni. (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustied,ov5ni):

Skla dovat v uzavien'ich n6dob5ch zabezpedenfch pied 0dinky atmosf6richich vliv8. ZabriSnit rlniku do vod,

pii pr5ci nejist, nepi! nekouiit.

7.2 Doporuten6 osobni ochrann6 pracovni prostiedky:

a)l lfchaci orginy:

respir6tor

c) ruce:

b)r rcI:

ochrann6 bnile

d) ostatni E5sti tEla: ochrann,f od6v

ochrann6 rukavice

tlbni pii nehodSch, hav5riich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipadE n5hodn6ho 6niku (opafeni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prosffedi):

8" Opi

Misl I rozliti san-ovat pomoci sorpinich materi5l0 (vapex, fibroil, piliny). ZasaZenou zeminu odtdZit. PouZit6 sorpinl materiSly a odt6Zenou
zerI nu shromdidit do nepropustnfch obal0,

4.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
Pii i lr;aieni oii: vypl6chno.ut porgvgy vodou a zajistit l6kaiskou pomoc. Pii vdechnuti: postiZen6ho piemistit na ierstv,i vzduch

a zajistit
l6ka skou pomoc, Pii zasaZeni pokoiky: omrit vodou a m'idlem, o5etiit kr6mem, Pii poZiti: podat nejEpe roztok hydrojenuhlititanu ioOn6no

8.3 Vletody a materiSly prc omezenl riniku, dalSi pokyny:
8.4 rrotipoi5rni vybaveni (hasiva, pokyny pro hasiEe):
Nak irlat s odpadenr v souladu s piedpisy poidrni ochrany, Nehasit vodou. Vhodn'im pilstrojem je pri65koW.
8.5 /fznamnS telefonni tisla:
Jed rotn6 Eislo tisiov6ho
9. Ost rtri

vol5ni:

112

Hasiiskf z6chrannf sbor:

150

Z5chranni sluiba:

158

d0leiit5 6daje:

Lav ri na obsahu Skodlivin v kalu, MoZnost bolesti hlavy, u t6kav6jSich l6tek narkotick6 stavy. OhroZeni vod a ekosyst6mu.
Vzh rtlem k obsahu ropn'ich l6tek hrozi v piipadd 6niku do vod ohrozeni vod a ekosyst6mu,'

10. rd lntifikaEni lislt nebezpeEn6ho odpadu zpracoval:
Jmr no a pYijmeni:
Tel, fon:
E-mail:

Datum vyhotoveni:

01.08.2017

Podpis:
Vy[voierto v proglan-rrr EV) 8 (v,rv''w inisoft cz)

IDENTTFTKAdNi

usr

NEBEzpeinEno oDpADU

dle Piilohy 6. 3 whl5iky

r.

i. 3s3/2001

N5 ev odpadu:
Ky: :llina sirov6 a kyselina siiidit6

Sb.

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4. P0'

:e odpadu nebo

060101

ADR:

UN

lni firma/n5zev/jm6no a pffjmenil

ob

rco:

rizlrtp:

sid

ovna:

Pr(

tislo: 1832

opr5vnEni osoba:

pSi

uli

a Obec:

opr6vnEn6 jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo oprdvnEnd osobyl

C)sr

l:

Tel
E-r

Razitko a podpis:

.

5.Fyr k6lni a chemick6 vlastnosti odpadu(s.l vzhled odpadu, 5.2 chemick5 stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci, 5.4 Dalii informace)
Kys ilina sirov5 je olejovit5, b.ezbarvS, kagaJiry siln'ich oxidaini,ch rliink0, hygroskopicka pii ied6ni vodou uvolfiule znatn6 mnoistvl tepla, v
kor erntrovan6m stavu zuheliuje organick6 liitky. Kyselina siiiiita je nestalS, snadno uvoliuie oxid siiiiit'i,

6. Ide nitifi kace nebezpeinosti:
6.1 Klasifikace ne
HP .4

Ekotoxichi,

6.2 Dal5i

iv6 pro k0ii a pro oii, Hp 8 Zirav6, Hp 12 Uvolfiov5ni akutn6 toxickdho plynu,

ll

nebezpe

HP | ,Ziravost
HP] 2 Schopnost

nebezpeinfch sloikich:

uvoliovat akutrrE toxick6 plyny
pii nakl5d5ni s nim nEkterou z nebezpein'ich vlastnosti, Kerou v dobE raniku nem6l

HP .5i Schopnost vykazovat
HP .4 Ekotoxicita

6.4 Grafick6 symboly nebezpeEnfch vlastnosU:

davky pro bezpein6 soustiedbvSni a piepravu odpadu:
7.1 technickS opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustied,ovdni):

7" Poi

Sklr lovat v uzavienfch n5dobiich ve skladech s kyselinowdornou podlahou zabezpeien'ich proti klimatickfm vliv8m.

nek rLlflt.

pii pr5ci nejist, nepit,

7.2 DoporuEen6 osobni ochrann6 pracovni prostiedky:

a)l fchaci org6ny:
b)r

Ei:

respir5tor s filtrem proti anorganichim
kyselfm param

c) ruce:

ochrann6 bnile, ochrann'i Stit

d) ostatni iSsti tEla: ochrannf odEv, gumov6 z6st6ra, 9umov6 holinky

ochrann6 pryiovd rukavice

pii nehodSch, hav5riich a poiSrech:
8.1 0patieni v piipadE nShodn6ho riniku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Pii nlniku do z5chytnfch_ jimek piederpat zpEt nebo neutralizovat vSpnem piip. hydroxidem sodn'im nebo uhlititanem sodn'im. pii rozliti

8" Opi tFeni

1

(prf ;aku) neutralizovat v5pnem (roztokem NaOH, Na2CO3), Pii nehod5ch mimo chr6n6n6 objekty (sklady) zavolat hasiie nebo odbornou
8.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
Pii: lsaieni oii: vypl5chnout okamZitE vodou a piev6zt k l6kaii. Pii vdechnuti: pien6st na terstrni raduch, nenechat chodit a pievdzt k
l6kE sk6mu vySetieni. Pii poZiti kyselin: poziit sklenici vody a piev6zt k l6kaisk6mu vySetieni, Pii'zasaieni pokoZky - setiit kysilinu a

8.3 Metody a materi6ly prc omezeni 6niku, dal5i pokyny:
Infc 'rnovat l6kaie o charaKeru l5tky.

8.4 Prctipoiiimi vybaveni (hasiva, pokyny pro hasiEe):
Obtr 'kle se

jednd o nehoilarni odpad. V piipadd poi5ru se skladech kyselin pouiit pr6Skovf hasici piistroj.

8.5 r/fznamn5 telefonni 6isla:
Jed xrtn6 Eislo tisiov6ho
9. Osl rtni

vol5ni:

112

Hasi-skf zSchrannf sbor:

ZSchrann5 sluiba:

158

d0leiit6 iidaje:

Kys lina sirov6 nem6 specifick6 0iinky, p0sobi zejm6na svou kyselosti. Pii piitomnosti vy55i koncentrace par oxidu
ed€ r plic,
Kvc liny jsou l5t& rnebezpein6 vod5m a na danV ekosyst6m p0sobi zeim6na svou k'yselosti.

10. rd :ntifikaEni list nebezpein6ho odpadu zpracoval:
Jm, no a piijmenf:
Tel
E-mail:

fon:

siiitit6ho m0ie zp0sobit

Datum vyhotoveni: 15.04.2016
Podpis:
Vylvoieilo v programri EVI [i (v,iltw irisofi cz)

IDENTTFTKAdNi

usr N EBEzpeiruEno oDpADU

dle Piilohy

r. il5
Ky,

i. 3 whliikv t.

383/2001 sb.

ev odpadu:

:lina fosforeinS a kyselina fosforit6

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4. Pfi odce odpadu nebo oprSvnEnS osoba:
ob hodni firma/n5zev/jm6no a piijmeni:
Sir o:
Pr( rozovna!

uti

e:

Os bra opr5vnEnil
Tel dbn:
E-r

060LO4

ADR:

UN

iislo: 2834

fiO:
r6zlrip:

psia

Obec:

jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo oprdvnEn6 osobyl

ail:
Razitko a podpis:
5. Fyz ik5lni a chemick€ vlastnosti odpadu(s.l Vzhled odpadu, 5.2 Chemicki stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci,5.4 Dalsi informace)
Ciri aZ slab€ zakahn5 sirupovit5 kapalina. Bezbarvd popi. nazelenalS kapalina silnd kyseld reakce, Bez z5pachu.-

6. Idr nUfi kace nebezpeinosti:
6.t Klasifikace nebezpein6ho odpadu:

HP

4 DrSidiv6 pro k0ii a pro oii, HP 8 Zirav6, HP 14 Ekotoxickf

6.2 Dal5i nebezp,eEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloikdch:
HP ] Ziravost
HP L5 Schopnost vykazovat pii nakl5diinf s nim n6Kerou z nebezpein'ich vlastnosti, Kerou v dob6 wniku nem6l
HP L4 Ekotoxicita
6.4 Grafick6

symboly nebezpeEnfch vlastnosti:

(

7. Poi adavky pro bezpeEn6 soustied'ov6ni a piepravu odpadu:
7.1 Technicki gPafieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustiedovdni):

Skli dovat v uzavien'ich nddobSch, ve skladech s kyselinowdornou podiahou zabezpeien'ich proti atmosf6rick'im vliv0m,
neF

t, nekouiit.

pii prSci nejist,

7.2 DoporuEen6 osobni ochran n6 pracovni prostiedky:

a)( lfchaci org5ny:
b)r

rii:

respir5tor

c) ruce:

ochrann6 bnile

d) ostatni t5sU t6la: ochrannf od6v, gumov5 z5stdra, gumov5 obuv

ochrann6 pryiov6 rukavice

pii nehodSch, havSriich a poi6rech:
8.1 Q-patieni v piipadE n6hodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Pii rrfiniku do zachytn'fch jimek, pieierpat do p8vodnich nebo n5hradnich obal8 nebo neutralizovat vSpnem. Pii nehod5ch mimo chr5ndn6

8. Opi rtieni

objt kty (sklady) za'uolat hasiie nebo odbornou sanatni firmu.

8.2 Pruni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
Pii: asaieni oti: vyplSchnout pitnou vodou a pievezt k l6kaii. Pii vdechnuti: pien6st na derstrni wduch, nenechat chodit a pievezt k
l6kr isk6mu vy5etieni. Pii poiiU vypit sklenici vody a piev6zt k l6kaiskdmu vySetieni. Pii zasaieni pokoiky: om'it mfdlem a'vodou, oSetiit
8.3 Metody a materi6ly pro omezeni riniku, dalSi pokyny:
Infc rmovat l6kaie o charakteru l6tky,

8.4 Prctipoi6mi vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiEe)r
Obt ykle jde o nehoilarnf odpad. V piipadE poi5ru hasit pr6Skovfm piistrgem.

8.5 VfznamnS telefonni iisla:
Jed notn6 iislo tisiov6ho
9. Osl

vol6ni:

112

Hasiiskf zichrannf sbor:

150

Z5chrann5

sluiba:

155

Policie: 158

tni d0leiit6 ridaje:

Kys liny vdtSinou nemaji specifick6 riiinky.
Kys liny jsou l5tky nebezpein6 vod5m a na

danf ekosystdm p0sobi zejmdna svou kyselosti, Pii vyS5ich koncentracich zp0sobuji eutrofizaci

voc

It

:ntift kaEni list nebezpein6ho odpadu zpracoval:
no a pYijmeni:
Tel fon:
E-mail:

10.

Datum vyhotoveni:

01.08,2017

lm

Podpls: ......
Vytvoieno v l)rogi amu EVI B (urvrvr inisoft cz)

IDENTTFTKA6Ni

usr N EBEzpeinEno oDpADU

dle Piilohy

E. 3

vyhl5Sky E. 383/2001 Sb.

1. N5: ev odpadu:
Jint kyseliny

2.K6dodpadu:
3. K6d oodle

4. P0v dce odpadu nebo oprSvnEn6 osoba:
Obr odni firma/niizev/jm6no a pffjmeni:
sidl
Pro tzovna:

060106

ADR:

UN

iislo: 3082

ICO:

rizlrip:

$

psia Obec:
a opr5vnEni jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr5vnEn6 osoby:
Telr on:
E-n
R.azitko a podpis:
5. Fyz k6lni a chemick€ vlastnosti odPadu(s,lvzhled odpadu, 5,2 Chemick6 stabilita, 5.3 Moinost nebezpeEnfch reakci,5.4 DalSi informace)
v6tl nou bezbarv.5 kapalin_a h_ustoty vEt5i nei 1000 kg/m3, silnE kysel6 reakce. MrlZe mit oxidaini a hygroskopick6 vlastnosti. Ndkter6
kyst iny (zneii5tEne) uvoliujisiln6 dr6Zdiv6 plyny (HCt, HNO3).
Uli(

Oso

il:

6. Ide

lira'

race nebezpeinosti:
ifikace nebezpeEr3€ho odPadu: HP 2 Oxidujici, HP 4 Dr5idiv6 pro k0ii a pro oii, HP 5 Toxicita pro specifick6 cilov6 org5ny
rii vdechnuti, tt-p g 2irav6, HF 14 Ekotoxichi
i nebezpeinosit a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloikSch:
toxicita, ekotoxicita, oxidadni schopnost, schopnost uvoliovat nebezpetn6 l5tky do iivotniho prostiedi pii odstraiovSni.

6.4

ick6 symboly nebezpeinfch vlastnosU:

6.1
Tox

6.2

/

7. Poi rdavky pro bezpetn6 soustiedbvSni a piepravu odpadu:
7.1 lechnick5 opatieni (zp0sob bezpeEn6 piepravy, poiadavky na soustied'ov5ni):
Skle krvat

nep

v uzavierlich n6dob6ch, ve skladech s kyselinowdornou podlahou zabezpeienfch proti atmosf6richfm vliv0m. Pii pr5ci nejist,

, nekouiit.

7.2 )oporuien6 osobni ochran n6 pracovni prostied ky:

a)l ichaci orgSny:
b)r

Eil:

ochrann6 pryiovf rukavice

maska proti anorganichim kysel,im parSm

c) ruce:

ochrann6 bnile

d) ostatni tdsti tEla: ochrannf oddv, gumov5 ziistEra, gumovS obuv

pii nehodich, hav6riich a poi6rcch:
8.1 Opatieni v piipadE nihodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Pii p rtlniku do z5chytn'ich jimek, pieierpat do p0vodnich nebo n5hradnich obal0 nebo neutralizovat v5pnem. Pii nehod5ch mimo chr5nEn6

8. opa tieni

obje kty (sklady) zavolat hasiie nebo odbornou sanaini flrmu.

8.2 Pruni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
Pii z asaZeni oii: vypl6chnout oti proudem vody a piev6zt k l6kaii. Pii vdechnuti: pien6st na iersMi vzduch a piev6zt k l6kaisk6mu
vyse tieni, Pii zasaZeni pokoZky: omft mfdlem a vodou, o5etfit vhodn'im kr6mem. Pii poZiti; Wpit sklenici vody s je{nou ai dv6ma lZiikami

8.3 Metody a materiSly prc omezeni riniku, dal5i pokyny:
Info 'rnovat l6kaie

o'

charaKeru l6tky.

8.4 PnoUpoiSmi vybaveni (hasiva, pokyny pro hasiie):
Obv Tkle se jedn5 o nehoilalni odpad. V pibad6 poi5ru m0Ze dojirt ke wniku toxichich plyn0. Vhodn'im hasicim piistrojem je pr55koW.
8.5 Vfznamn6 telefonni Eisla:

Jedr

rotn6iislotisiovEhovoliini:112 Hasi-skfzSchrannfsbor: 150

ZSchrann5sluiba:

155

Policie:158

9. Ost tni d0leiit6 0daje:
Driii liv6 aZ dusiv6 riiinky (ed6m plic). LeptavE p0sobi na pokoZku a sliznice.
Latk ' nebezpein6 vod5m a na danf ekosyst6m p8sobi zejm6na svou kyselosti, N€Ker6 kyseliny tvoii s organichimi l6tkami Wbu5n6 sm6si.
| ;rk nebezpein6 vod6m a na dan'i ekosvst6m o&sobl zeim6na svou kvselosti, N6Ker6 kvselinv tvoii s oroaniclcimi l5tkami Wbuin6 sm6si.
'
10. Idfntifikaini list nebezpin6ho odpadu zpracoval:
Datum vyhotoveni: 15.04,2016
-) a pnrmenr:
Jmlno
Telefon:
E-mail:
Podpis:
Vytvoieno v pfograrnu EVI

f3

(rr,rvrrl irrisofi cz)

TDENTTFTKAdNi

usr NEBEzpeiruEno oDpADU

dle Piilohy

t.3

whl5Skv

E.

383/20ol sb.

1. Niit ev odpadu:
Hyr

roxid v6penad

2.K6dodpadu:
3. K6d oodle

4. P0

0602OL

ADR:

UN tislo:

:e odpadu nebo oprSvnEn5 osoba:

ob

ini firma/n5zev/jmdno

sid
Pn

ovna:

uli

a

piijmeni:

fiO:
riz.trilpt
PSi a Obec:

opr6vnEnii jednatjmEnem p0vodce odpadu nebo opr5vnEn6 osoby:

Os,

t:

Tel

Razitko a podpis: .......
5,Fyz k6lni a chemick6 vlastnosti odpadu(s.l Vzhled odpadu, 5.2 Chemick5 stabilita, 5.3 Moinost nebezpetnfch reakcl, 5.4 Dalsi informace)
E-r

Kal tlina bil6 barvy znatn6 hygroskopick6, jeho vodn5 suspenze - v5penn6 ml6ko, m5 alkalickou reakci.

6. Ide

6.r Klasifikace nebezpein6ho odpadu:

HP

4 DrSidiv6 pro k0ii a pro oii, Hp 14 Ekotoxichf

6.2 DalSi nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeEnfch
HP Lzl Ekotoxicita
HP I DriiZdiv6 pro

sloikich:

k0ii a oii

6.4 Girafick6 symboly nebezpetnfch vlastnosti:

,(
7.Poiadavky pro

bezpeEn6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 Technicki opatYeni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustied,ovdni):

Skla do.vat

nek ruiit.

v neporu5en'ich p8vodnich obalech ve skladech zabezpeten'fch proti atmosf6richim vliv0m, hlavn6 vlhkosti. Pii pr5ci nejist, nepit,

7.2 Doporuien6 osobni ochrann6 pracovni prostiedky:
a) lfchaci org6ny: respirStor proti prachu

c) ruce:

b)

d) ostatni tSsU tEta: ochrannf oddv

)CI:

ochrann6 bnile

ochrann6 rukavice

8. Opi r$eni pii nehodSch, hav5riich a poi6rech:
8.1 Opatieniv piipadE nShodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opat;eni na ochranu iivotniho prostiedi):
Pruni pomoc (popis

pos$nuti prvni pomoci):

8.3 lletody a materiSly prc omezeni 6niku, dal5i pokyny:
8.4 ProtipoiSmi vybaveni (hasiva, pokyny prc hasi6e):
Obv ykle jde o nehoilar{ odpad. V piipad6 poi5ru hasit pr55kovfm piistrojem.
8.5 Vfznamn5 telefonni iisla:
Jed notn6 iislo tisiov6ho

volSni:

112

Hasiiski zSchrannf sbor:

150

Z5chrann5

sluiba:

155

Policie:

158

9. Osl rtni dfileiit6 iidaje:

I(

:ntift kaini list nebezpein6ho odpadu zpracoval:
nro a piijmeni:
Tel fon:
E-mail:

10.

Datum vyhotoveni:

01.08.2017

Jm

Podpis:
Vytvoiencr v programu EVI B (wrt,ur inisofi i:z)

TDENTTFTKAdNi

usr

NEBEzpeinEno oDpADU

dle Piilohy t. 3 whlSSkv

l. N5z ev odpadu:

i. 383/2001 sb.

roxid sodnf a hydroxid draseln'i

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4,

POr

Obt

ADR:

:e odpadu nebo oprdvnEnd osoba:
dni firma/n5zev/jm6no a pffjmeni:

UN

iislo: 3082

16o:

sid
Pro

0602O4
r&.trilpt

:ovna:

Ulil

PSi a Obec:

Osr

opr6vn6n6 jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo oprSvnEn€ osoby:

Tel

1t

R.azitko a podpis:
5. Fyz k5lni a chemick6 vlastnosti odPadu(s.l vzhled odpadu, 5,2 chemicki stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci, s.4 Dal3i informace)
Bit6 ilpinky nebo peciiky ve vod6 rozpustn6 na siln6 alkalicky reagujici roztoky, siln6 hydroskopick5 l5tka, na vzduchu se pozvolna mEni na
E-n

uhlii itan.

6. Ide

fikace nelbezpeEn€ho odpadu:

6.1
6.2

HP 8 Zirav6, HP 14

Ekotoxichi

nebezp<*nost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloikSch:

lira

ekotoxicita.

6.4

ck6 symboly nebezpeEn'ich vlastnosti:

7.Poi davky pro be:peEn6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 fechnick5 opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky
Skla

na soustiedovSni):
lovat v neporuEen'ich p0vodnich obalech ve skladech zabezpeten'ich proti atmosf6richim vlivtm, hlavnE vlhkosti, Pii prSci nejist, nepit,

nek uiit.

7.2 )oporuien6 osobni och rann6 pracovni prostiedky:

a)( ichaci orgdny;
b)r

E[:

respir5tor proti prachu

c) ruce:

ochrann6 bnfle

d) ostatni tSsti tEla: ochrann,f od6v

ochrann6 rukavice

pii nehod5ch, havdriich a poi6rech:
8.1 )patieni v piipadE nShodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prosFedi):

8. Opi tleni

Pii r rzsyp6ni shrom5idit zp€t do p8vodnich nebo n6hradnich obal0. Pii rozliti suspenze splSchnout vodou.

8.2 rruni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):

i tsaieni oii: vypl5chnout

pitnou vodou a piev6zt k l6kaii. Pii vdechnuti pien6st na derstrni wduch, nenechat chodit a piev6zt k
poiiti: vypit sklenici 0,1olo roztoku kyseliny citr6nov6 nebo octov6 a piev6zt k l6kaii. Pii zasaZeni pokoZky: omlt
8.3 rietody a maleri5ly pro omezeni riniku, dal5i pokyny:
Pii

l6ka sk6mu vy5etieni. Pii

Info nnovat l6kaie o charakteru l5Ucy.

8.4 rnotipoiSmi vybaveni (hasiva, pokyny pro hasiie):
Obv 'kle jde o nehoirlaui odpad. V piipad6 poi6ru hasit pr55kovfm piistrojem.
8.5 /,iznamn6 telefonni tisla
Jed rotn6 Eislo tisiov6ho

:

vol6ni:

112

Hasitski zdchrannf sbor:

150

Z5chrann5

sluiba:

155

Policie: 158

9. Ost rtni d0leZit6 0daje:
svi ti leptavfmi 0dinky zp0sobuje v6in6 poSkozeni oii. Na k0Zi p0sobi dr5Zdiv6. Pii vdechnuti prachu nebezpeti podr6id6ni sliznice.
Pii r It;ohich koncentracich p0sobi na dan,i ekosyst6m svou alkalitou.
Pii rzpouStEni ve vodE p&sobi exotermicky.
10. rd rrrtifi kaEni list nebezpein6ho odpadu zpracovat:
Datum vyhotoveni: 18.04,2016
Jmt no a piijmenir
r

Tel,

fion:

E-mail:

Podpis:
Vyl'/oierro r' l)rogrcrmu FVI lr (trrir': ilisofL r //

IDENTTFTKA6Ni

usr N EBEzpeiruEno oDpADU

dle Pfflohy

E. 3

whta5kv t. 383/2001 sb.

1. N5 ev odpadu:
Jin ralk6lie

2.Kridodpadu:
3. K6d podle

ob

:e odpadu nebo oprivnEni osoba:
dni firma/n5zev/jm6no a piijmeni:

Si(
Pn

ovna:

ula
Os

opr5vnEnii jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr5vnEn6 osobyl

4. P0

060205

ADR:

UN

iislo: 3082

rio:
rizTrir:
pSi

a Obec:

l:

Te

:
Razitko a podpis:
5. Fyi k6lni a chemicke vlastnosti odpadulS,f Vzhled odpadu, 5.2 Ghemick6 stabilita, 5.3 Moinost nebezpetnfch reakci,5.4 Dalsi informace)
E-r

ok hydroxidu sodn6ho obsahujici anorganickd piimEsi.

Ro:

6. Idr
6.1 Klasifikace

nebezpin6ho odpadu:

6.2 Dal5i nebezpeEnost a 6.3
vost, ekotoxicita.

liri

6.4 Grafick6

Hp 8 Zirav6, Hp 14 Ekotoxichi

Sloieni, informace o nebezpeinfch sloikdch:

symboly nebezpeinfch vlastnosti:

(

7. Po: rdavky prc brezpein6 soustYed'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 TechnickS opat'teni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustiedovdni):

Jovat v neporu5en,ich obalech ve skladech zabezpeien,ich proti atmosf6richim vliv0m. Pii pr5ci nejlst, nepit, nekouiit.

Sklr

7.2 Doporuien6 osobni ochran n6 pracovni prostied ky:
a) fchaci org6n'y: respir6tor

ii:

b)

c) ruce:

ochrann6 rukavice

d) ostatnitSsU tEla: ochrannf od6v

ochrann6 bnile

pii nehod6ch, havSriich a poi6rech:
8.1 Opatteni v piipadE nihodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostYedi):

8. Opi rtieni

Pii ozlitl shrom5idit zp€t do p0vodnich nebo nShradnich obal0. kontaminovanou plochu opl6chnout velk'im mnoZstvim vody.

8.2 Frvni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
Pii asaZeni ofi: vypldchnout pitnou vodou a piev6zt k l6kaii. Pii vdechnuti: pien6st na ierstrni wduch, nenechat chodit a piev6zt k
l6kr isk6mu vySetieni.
r

8.3 Metody a materi5ly pro omezeni riniku, dal5i pokyny:
Infc rmovat l6kaie o charakteru l6tky.

8.4 Protipoiiimi nybaveni (hasiva, pokyny pro hasiEe):
odr adje nehoilavf'. V piipad6 poZ5ru hasit pr55kovfm piistrojem,
8.5 VfznamnS telefonni iisla:
.led notn6 iislo tisiov6ho
9, Osl rtni

svi ti leptavimi fiinky
Pii

vol5ni:

112

Hasidskf z6chrannf

sbor:

150

Z5chrann5

sluiba:

155

158

d0leiit6 tdaje:
zp0sgbuje v6Zn6 po5kozenl

oii.

Na k0Zi p0sobi dr6Zdiv6, Pii inhalaci nebezpeii podrSiddni stiznice.

ysohich koncentracich p0sobi na danf ekosyst6m svou alkalitou.

10. Ic ntifikaini list nebezpeEn6ho odpadu zpracovat:
Jm no a piijmeni:
Tel fon:
E-mail:

Datum vyhotoveni:

2t.03.2017

Podois:
Vy[voieno v progran]u EVI B (wl,vw iiriscrfr cz)

IDENTTFTKA6Ni

usr N EBEzpeinEno oDpADU

dle Pfflohy

i. 3 whlaikv t.

3S3/2001 Sb.

1. N6 ev odpadu:
Prc

n'ivaci vody a mateEn6 louhy

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4. P0'

UN Eislo: 3082

lni firma/n5zev/jm6no a pffjmeni:

ob

fiO:

r&/rip:

ovna:

PSi a Obec:

oprSvnEnii jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:
t:
Razitko a podpis:

Osr

Tel
E-r
Fyz

ADR:

:e odpadu nebo opr5vnEn5 osoba:

sid
Pn
uli,

5.

07O101

k6lni a chemiick6 vlastnosti odpadu(s.r vzhled odpadu, 5.2 Chemicki stabilita, 5.3 Moinost nebezpetnfch reakci,5.4 Datii informace)

Ror oky,

ve Kenfch se mohou vyslqtnout rtzn6 organick6 i anorganick6 Skodliviny, kysel6

ii

alkalick6 povahy.

6. Ide

6.1 Klasifikace nebezpeEn6ho odpadu:

HP 8 Zirav6, HP 14 Ekotoxiclci, HP 15 Ndsledn6

nebezpein'f (Hp 13)

6.2 Dal5i nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
HP .5 Schopnost vtlkazovat pii naklSd5ni s nim ndkterou z nebezpeinfch vlastnosti, Kerou v dobE wniku nem6l
HP .4 Ekotoxicita

H8 iir.av6

6.4 Grafick6 symboly nebezpeinfch vlastnosU:

(

davky prc bezpein6 soustied'ov6ni a piepravu odpadu:
7.1 Iechnick5 opatieni (zp0sob bezpetn6 piepravy, poiadavky na soustiedbv5ni):
Shr, maZdovat v ohralech zabezpeten'ich proti atmosf6richim vliv0m. Zabr6nit fniku do vod. Pii prdci nejist, nepQ nekouiit.

7" Poi

7.2 DoporuEen6 osobni och rann6 pracovni prostied ky:

a)l fchaci orgiiny:
b)r

ii:

respir5tor s piisluSnou vloikou

c) ruce:

ochrann6 bnfle utEsn6n6

d) ostatni

ochrann6 rukavice pryiotextilni

tisti

tEla: ochrann,i oblek

pii nehodich, hav6riich a poi5rech:
8.1 Opatieni v piipadE nShodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):

8. Opi tieni
Shrr

rn6idit zpdt do p0vodniho nebo n5hradniho obalu, Zabr5nit riniku do vod,

8.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
Pii: lsaieni_oii: vypl5chnout proudem tisG vody a okamiitE piev6zt k l6kaisk6mu oSetieni. Pii vdechnuti: pien6st na terstv'i rzduch a co
nejr 'chleji piev6zt k l6kaisk6mu vySetieni. Pii zasaZeni pokoiky: om'it vodou a m,idlem, oietiit ochrannfm kr6mem. Pii poZiti: piinutit poiit
8.3 iletody a materiSly prc omezeni 6niku, dal5i pokyny:

Vpi pad6

dalSich obUZi nutn5 l6kaFsk6 pomoc.

8.4 PrctipoiSrni vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiEe):
Nak idat s odpadem v souladu s platn'imi piedpisy v oblasti poZ5rni ochrany. Nehasit vodou. Vhodnfm piistrojem je pr55kornf.
8.5 r/fznamn5 telefonni Eisla:

,ed totn6 Eislo tisiov6ho vol5ni:

112

Hasitskf zSchrannf sbor:

9. Osl rtni d0leiit6 iidaje:
Stu efr toxicity odpadu je z6vislf na obsahu Skodlivin,
odl rd je nebezpedn'i iivotnimu prostiedi.
Odr rd je nebezpeinri iivotnimu prostiedi.
10. rd lntifi kaini list nebezpeEn6ho odpadu zpracoval:
lm, no a piijmenii:
Tel fon:
E-mail:

Z5chrann6 sluZba:

155

Datum vyhotoveni:

Policie:

18.04,2016

Podpis:
Vy[voienc; v progr an]lr EVI B (r^rv',r.v,inisoft cz)

usr

TDENTTFTKA6Ni

dle Piilohy

i.

NEBEzpednEno oDpADU

3 vyhl5Sky

i. 383/2001

Sb.

1. N5 ev odpadu:
Prc

n'ivaci vody a matein6 louhy

2.K6dodpadu:
3. K6d oodle

07O2OI

ADR:

UN

4. Pfi' odce odpadu nebo oprSvnEn6 osoba:
ob hodni firma/rn5zev/jm6no a piijmeni:
sid
Pr(

uli,

fiO:

o:
tozovna:
e:

Ost ba

tiz.fiipt
pSE a Obec:

opr5vnEnii jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo oprivnEn6 osoby:

Tel fon:
E-r

ail:

5.

Fyz

iislo:

Razitko a podpis:

k6lni a chemiick6 vlastnosti odpadu(5.1vzhled odpadu, 5,2 chemicki stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci,5.4

Ro: orky ve Kenich se mohou vyslq/tnout r0zn6 organick6 i anorganick6 Skodliviny, kyseld di alkalick6 povahy.

6. Ide ntifi kace nebezpeEnosti :
6.1 Klasifikace nebezpeEn6ho odpadu:

HP 8 Zirav6, HP 14

6.2 Dal5i. nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace

DrSidivost

HP 4
HP .5 Schopnost

o-

Dal5i informace)

Ekotoxichi, HP 15 N5slednE nebezpein,i (Hp 10)

nebezpeinfch sloik5ch:

Hp 8 Ziravost
ulkazovat pii nakl6d5ni s nim nEkterou z nebezpeinfch vlastnosti, Kerou v dob6 raniku nem6l

HP .4 Ekotoxicita

6.4 Grafick6 symboly nebezpeEnfch vlastnosti:

\
7. Poi davky pro bezpeEn6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.L IechnickS opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustiedovSni):
Shr, maidbvat v obalech zabezpeien'ich proti atmosf6richim vlivfim. Zabr5nit riniku do vod. pii pr5ci nejist, nepi! nekouiit.

7.2 DoporuEen6 osobni ochran n6 pracovn i prostied ky:

a)l fchaci org5ny: respirStor
b)r

ct!

s piislu5nou

vloikou

c) ruce:

ochrann6 rukavice pryiotextilni

d) ostatni iiisti t6la: ochrann'i oblek

ochrann6 bnile ut6sn6n6

tieni pii nehodSch, hav6riich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipadE nShodn6ho riniku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Shn rn5idit zpdt do p0vodniho nebo n5hradniho obalu. Zabr5nit riniku do vod.

8" Opr

4.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
Pii : lsaZeni_oii: vypl5chnout proudem iist6 vody a okamiitd piev6zt k l6kaisk6mu o5etieni. Pii vdechnuti: pien6st na ierstrni uzduch a co
piev6zt k l6kaisk6mu vy5etieni. Pii zasaZenl pokoZky: omrit vodou a m'y'dlem, o5etiit ochrann'im kr6mem, Pii poZiti: piinutit poiit
nejr
'chleji
8.3 lletody a materiSly pro omezeni 6niku, dal5i pokyny:
Vpi padE dal5ich obtiZi nutn5 l6kaisk5 pomoc.
8.4 Prctipoiiirni vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiEe):
Nak idat s odpadern v souladu s platn,imi piedpisy v oblasti poi6rni ochrany. Nehasit vodou. Vhodn'im piistrojem je pr5Skovf,
8.5 ffznamnS telefonni Eisla:
Jed totn6 iislo tisiov6ho

volSni:

112

Hasiiskf z6chrann'i sbor:

150

Z5chrann5

sluiba:

155

Policie:

158

9" Osl rtni d0leiit6 ridaje:
Stu ei toxicity odpadu je z5vislri na obsahu Skodlivin.

odl d je nebezpefn'i iivotnimu prostiedi.

10. Ic :ntifikaEni list nebezpein6ho odpadu zpracoval:
Jm no a piijmeni:
Tel
E-mail:

fon:

Datum vyhotoveni:

01.08.2017

Podois:
VyLvoierrcr v pro!Jramu [:Vl [i (u:ir^v i

risofi,lz)

TDENTTFTKAdNi

usr

dle Piilohy

E. 3

NEBEzprinEno oDpADu

vyht5Sky

i. 383/2001 sb.

1. N5 ev odpadu:
Prc

n'fvacivody a matedn6 louhy

2.K6dodpadu:
3. K6d oodle

4. P0'

070301

ADR:

UN

iislo: 3082

:e odpadu nebo opnivnEn6 osoba:

lni firma/rnSzev/jmdno a piijmenir

ob

tiO:
rA.fiEpt

sid
ovna:

Prr

uli,

PSE a Obec:

opr5vnEnii jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr5vnEn6 osoby:
t:
Tel
E-r
Razitko a podpis:
5. Fyr kSlni a chemiick€ vlastnosti odpadu(s.l Vzhled odpadu, 5,2 chemick6 stabilita, 5.3 Moinost nebezpetnfch reakci, 5,4 Dal3i informace)
Ro2 orky ve Kenich se mohou vys$tnout r0zn6 organick6 i anorganick6 Skodliviny, kysel6 ti alkalick6 povahy.
Ost

6. Ide

6.1 Klasifikace nebezpein6ho odpadu:

HP 8 Zirav6, HP 14

Ekotoxichi, HP 15 N6sledn6 nebezpein'i (HP 10)

6.2 DalSi nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeEnfch sloik5ch:
HP .5 Schopnost vtykazovat
HP .4 Ekotoxicita
HP

pii nakl6d6ni s nim n6Kerou z nebezpeinfch vlastnosti, kterou v doG vzniku nem6l

t2irav6

6.4 Grafick6 symboly nebezpeinfch vlastnosti:

7. Po) rdavky pro bezpeinS soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 Technick5 opatYeni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na sousfedovini):
Shr, maZdovat v otralech zabezpeienrich proti atmosf6riclqim vliv8m. Zabr6nit f niku do vod, pii pr5ci nejist, neplt, nekouiit.

7.2 Doporuien6 osobni ochrann6 pracovni prostiedky:

a)l fchaci org5ny:
b)r

ii:

respir5tor s piisluSnou vloikou

c) ruce:

ochrann6 bnfle utEsn6n6

d) ostatni iiisti

ochrann6 rukavice pryiotextilni

tila:

ochrann'i oblek

8. Opi tYeni pii nehodSch, hav5riich a poi6rech:
8.1 Opatieni v piipadE n6hodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostFedi):
Shr, rm5Zdit zp6t do p8vodniho nebo n5hradniho obalu. ZabrSnit 6niku do vod.
4.2 Pruni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
Pii: asaieni oii: vypl5chnout proudem iist6 vody a okamiitd pievezt k l6kaisk6mu o5etieni. Pii vdechnuti: pien6st na ierst{ vzduch a co
nejr 4:hleji piev6zt k l6kaisk6mu vySetieni. Pii zasaZeni pokoZky: omft vodou a m'/dlem, o5etiit ochrann'im kr6mem. Pii poZiti: piinutit poZit
8.3 Metody a materiSly prc omezeni 6niku, dal5i pokyny:
Vpl ipadE dal5ich obtizi nutn6 l6kaiskS pomoc.
8.4 Prctipoi6mi vybaveni (hasiva, pokyny pro hasiEe):
Nal 6dat s odpadern v souladu s platnfmi piedpisy v oblasti poZ6rni ochrany. Nehasit vodou. Vhodn'im piistrojem je pr65kov'f.
8.5 Vfznamni telefonni iisla:

Jed notn6 Eislo

tisiov6ho volSni:

112

HasiEskf zSchrannf

sbor:

150

Z5chrann6

sluiba:

155

Policie:

158

9. Osl rtni d0leiit6 ridaje:
Stu ei toxicity odpadu je z6vislV na obsahu Skodlivin,
Odr ld je nebezpein'i Zivotnimu prostiedi,
10. IdpntifikaEni list nebezpein6ho odpadu zpracoval:

Datum vyhotoveni:

01.08.2017

Jmfno a piijmeni:
Teldfon:

E-mail:

Podois:
V\rtvoiero v proq amu l:VI tl (wvi!',/ iriisoft

r-z)

TDENTTFTKAdNi

usr NEBEzpeinEno

dle PYilohy

i.

3 whl6Skv

oDpADU

t. 3s3/20o1 sb.

1. N5z :ev odpadu:

rn'ivaci vody a mateEn6 louhy

2.K6dodpadu:
3- K6d oodle

4. P0'

07O4OL

ADR:

UN

iislo: 3082

:e odpadu nebo oprSvnEnd osobal

ob

rio:

lni firma/n6zev/jm6no a pfijmeni:

sid
Pn

riz.fiEpz

ovna:

ula

PSE a Obec:

opr5vnEn6 jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vn€n6 osoby:

Os,

t:

Tel
E-r

r
Razitko a podpis:
5. Fyr k6lni a chemick€ vlastnosti odpadu(s.l vzhled odpadu, 5.2 Chemicki stabilita, 5.3 Moinost nebezpetnfch reakci, 5.4 Dalii infonnace)
Roi crky ve Kenich se mohou vyslq/tnout r0zn6 organick6 i anorganickd Skodliviny, kysel6 di alkalick6 povahy.

6. Idr ntifi kace nebezpeinosti:
6.t Klasifikace nebezpeEn6ho odpadu:

HP

4 DrSZdiv6 pro

ktii

a pro oii, HP 14 Ekotoxicki, Hp 15 Ndsledn6 nebezpeinf (Hp 13)

6.2 Dal5i nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
HP 15 Schopnost v'ykazovat pii nakl5dSni s nim nEKerou z nebezpein'ich vlastnosti, kterou v dobd rzniku nem6l
HP L4 Ekotoxicita

l2irav6

HP

6.4 Gnafick6

symboly nebezpeinfch vlastnosti:

(

7. Poi adavky pro bezpeinE soustied'ov6ni a piepravu odpadu:
7.1 Technick6 opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustiedov5ni):
Shr,

rmaidovat v otralech zabezpeien'ich proti atmosf6rick'im vliv0m, Zabr5nit riniku do vod. Pfi prSci nejlst, nepit, nekouiit.

7.2 DoporuEen6 osobni ochran n6 pracovni prostiedky:

a)( fchaci ory5ny:

respirStor s piislu5nou vloZkou

c) ruce:

b)r 'ti:

ochrann6 bnile ut6snEne

d) ostatni iisU tEla: ochrann'f oblek

ochrann6 rukavice pryiotextilni

tieni pii nehodSch, hav5riich a poi5rech:
8.1 Opatieni v piipadE niihodn6ho riniku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):

8. Opi
Shr,

rm5idit zpEt do p0vodniho nebo n5hradniho obalu. Zabrdnit iniku do vod.

8.2 Pruni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
Pii asaieni_oti: vypl6chnout proudem tist6 vody a okamiitE pievezt k l6kaisk6mu oSetieni. Pii vdechnuti: piendst na ierstr{ uzduch a co
nejr 4:hleji pievezt k l6kaisk6mu vy5etieni. Pii zasaieni pokoiky: om'it vodou a m'idlem, o5e$it ochrann,im kr6mem. Pii poZiti: piinutit poiit
8.3 Metody a materi5ly prc omezeni 6niku, dalSi pokyny:
:

vpi

ipad6 dal5ich olbtiZi nutn6 l6kaisk6 pomoc.

8.4 ProtipoiSmi vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiEe):
Nak 6dat s odpadern v souladu s platnfmi piedpisy v oblasti poi5rni ochrany. Nehasit vodou. Vhodn'im piistrojem je pr65koW,
8.5 Vfznamni telefonni iisla:
Jed notn6 tislo tisiov6ho

vol6ni:

112

Hasiiskf z5chrannf sbor:

150

Z5chrannS

sluiba: 155

Policie:

158

9. Od rtni d0leiit6 iidaje:
Stu ei toxicity odpadu je #vidf na obsahu Skodlivin,
odl il je nebezpetn'i iivotnimu prostiedi,
10. Ic :ntifikaEnf list nebezpeEn6ho odpadu zpracoval:

Jm no a piijmenS:
Tel fon:

E-mail:

Datum vyhotoveni:

02.08.20t7

Podois:
Vyli,oierrc \/ prog] amu L'Vl

I

(vrvrlr irrirofi cz)

IDENTTFTKAdNi

usr

dle Piilohy

E.

NEBEzpeinEno oDpADU

3 vyhl55ky E. 3S3/2001 Sb.

1. N5r ev odpadu:
Prc n'ivaci vody er mateEn6 louhy

2.K.dodpadu:
3. K6d podle

4. P0r

07O501

ADR:

UN

:e odpadu nebo oprSvnEn6 osoba:
ilni firma/n5zev/jm6no a piijmeni:

ob

rio:

sid

r&.trilp=

ovna:

PK
Ulil

iislo: 3082

PSi a Obec:
opr5vnEnCi jednat jm6nem pOvodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:

Ost

l:

Tel

Razitko a podpis:
5. Fyz kiilni a chemick6 vlastnosti odpaduls.r vzhled odpadu, 5.2 Ghemick5 stabalita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci,5.4 Dalsi informace)
E-tt
Roz

oky ve Kenich se mohou vys$ftnout r8zn6 organick6 i anorganick6 Skodliviny, kysel6

ti

alkalick6 povahy.

6, rde rtift kace nebezpe-nosti:

6.1 Klasifikace nebezpein6ho odpadu:

HP

4 Dr5Zdiv6 pro k0ii a pro oti, HP 14 Ekotoxicki, Hp 15 N5sledn6 nebezpein'f (Hp 13)

6.2 Dal5i nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
HP 5 Schopnost vykazovat pii naklSd6ni s nim n6Kerou z nebezpein'ich vlastnostf, Kerou v dob6 wniku nem6l
HP 4 Ekotoxicita
HP

Zirrav6

6.4 Grafick6 symboly nebezpeEnfch vlastnosti:

7"Poi davky pro bezpeind soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.L IechnickS opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky
Shn maZdovat v obralech zabezpeienrich proU atmosf6richim

na soustiedov6ni):

vlivtm, ZabrSnit riniku do vod. Pii pr5ci nejist, nepi! nekouiit,

7.2 lloporuien6 osobni och ra nn6 pracovni prostiedky:

a)l ichaci orgiiny:
b)r

iir

respir5tor s pilsluSnou vloikou

c) ruce:

ochrann6 brfle ut6sndn6

d) ostatnitSsti tEla: ochrannf oblek

ochrann6 rukavice pryZotextilni

pii nehodSch, havSriich a poi5rech:
8.1 0patieni v piipadE n5hodn6ho 6niku (opatieni na ochnnu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Shn rn6idit zp6t do p0vodniho nebo nShradniho obalu. ZabrSnit rjniku do vod.

8" Opi tFeni

8.2 Prvni pomoc (popis poslcytnuti prvni pomoci):
Pii : lsaZeni oii: vypl6chnout proudem iist6 vody a okamiit6 pievezt k l6kaisk6mu o5etieni. Pii vdechnuti: piendst na iersMi vzduch a co

nejr 'chleji piev6zt k l6kaisk6mu vyietieni, Pii zasaZeni pokoiky: om'y't vodou a m'idlem, oSetiit ochrann'im kr6mem. Pii poiiU: piinutit poZit
8.3 Metody a materi6ly pro omezeni 6niku, dal5i pokyny:

Vpi pad6 dal5ich obUZinutn6 l6kaisk6 pomoc.
8.4 Protipoi6rni vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiEe):
Nak idat s odpadern v souladu s platn'imi piedpisy v oblasti poi5rni ochrany. Nehasit vodou. Vhodn'im pilstrojem je pr55kouf.
8.5 lfznamn5 telefonni tisla
Jed rntn6 Eislo tisiov6ho

:

volSni:

112

Hasiiskf z5chrannf sbor:

150

ZSchrann6 sluZba:

155

Policie:

158

9" Osl rlni d0leiit6 ridaje:
Stu ef, toxicity odpadu je zavislf na obsahu Skodlivin.

odl d je

nebezpedrn'i

iivotnimu prostiedi,

10. Id lntifikaEni list nebezpeEn6ho odpadu zpracovat:
Im, no a piijmenfl:
Tel
E-mail:

fon:

Datum vyhotoveni:

02.08,2017

Podois:
Vyt\/oieno v proljramu EVI 8 (wrvi,v,inisoft,cz)

TDENTTFTKAdNi

usr NEBEzpeinEno

dle Pfflohy

E. 3

oDpADU

whlS5lry 6. 383/2001 sb.

1. N5 ev odpadu:
Prc nr'ivaci vody a matetn6 louhy

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4. P0'

070601

ADR:

UN

iislo: 3082

:e odpadu nebo opravnEnd osoba:

ob

Ini firma/n5zev/jm6no a pfijmeni:

sid
Pn

rco:

rA.fiip:

ovna:

UIi

PSE a Obec:

opr5vnEnii jednat im6nem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:
Tel
t:
E-r
Razitko a podpis:
5. Fyr kSlni a chemiick6 vlastnosti odPadu(s,r vzhled odpadu, 5.2 GhemickS stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci,5.4 Dal5i informace)
Ost

Ro: oky ve Kenich se mohou vyskytnout r0zn6 organick6 i anorganick6 Skodliviny, kysel6

ii

alkalick6 povahy.

6. Ide ntifikace nebe:peinosti:

6.1 Klasifikace nebezpein6ho odpadu:

HP

8 Zirav6, HP 14 Ekotoxicki, HP 15 N5sledn6 nebezpetn'i (Hp 13)

6.2 Dal5i nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloikfch:
HP .5 Schopnost vtlkazovat pii nakliidini s nim nEkterou z nebezpein'ich vlastnosti, Kerou v dob€ vzniku nemdl
HP .4 Ekotoxicita
HP tLirav6,

6.4 Grafick6 symboly nebezpeEnfch vlastnosti:

\
7.Poi davky pro be;zpein6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 IechnickS opatieni (zp0sob bezpeEn6 piepravy, poiadavky
Shn

na soustiedovSni):

maidovat v oLralech zabezpeten'ich proU atmosfdrichim vliv8m. ZabrSnit riniku do vod. pii pr6ci nejist, nepi! nekouiit.

7.2 Doporuien6 osobni och rann6 pracovni prostiedky:

vloZkou

a)l fchaci org5ny:

respir5tor s piisluSnou

b)r

ochrann6 brfle ut€snEn6

ct:

c) ruce:

ochrann6 rukavice pryZotextilni

d) ostatni iSsti tEla: ochrann'i oblek

8. Opi rtieni pii nehodSch, havSriich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipadE n6hodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Shn rmiiZdit zpdt do p0vodniho nebo n5hradniho obalu, Zabr6nit rlniku do vod.
4.2 Prvni pomoc (popis poslrytnuti pruni pomoci):
Pii z asaZeni oii: vypl5chnout proudem iist6 vody a okamiitd piev6zt k l6kaisk6mu oSetieni. Pii vdechnuti: pien6st na ierstd yzduch a co
nejr ychleji piev6zt k l6kaisk6mu vy5etieni. Pii zasaieni pokoiky: om'y't vodou a m'idlem, o5etiit ochrann'im kr6mem. Pfi poZitf; piinutit poiit
8.3 Metody a materi5ly prc omezenl riniku, dal5i pokyny:

Vpi ipodd dalSich

obUZi nutn6 l6kaisk5 pomoc.

8.4 ProUpoiiirni vybaveni (hasiva, pokyny prc hasite)l
Nak 5dat s odpadem v souladu s platn'imi piedpisy v oblasti poi6rni ochrany. Nehasit vodou. Vhodn'im piistrojem

je pr5Skovf.

8.5 Vfznamn5 telefonni Eisla:
Jed notn6 Eislo tisiov6ho

vol6nir

112

HasiEskf zdchrannf

sbor:

150

ZSchrann6 sluiba:

Policie: 158

9, Osl rtni d0leiit6 ridaje:
stu ei toxicity odpadu je zavislf na obsahu Skodlivin,

odl d je nebezpeinri iivotnimu pros$edi.

10. Ic :ntifi kaEni list nebezpetn6ho odpadu zpracoval:

Jm no a piijmen'i:
Tel fon:

E-mail:

Datum vyhotoveni:

02.08.2017

Podpis:
Vi,Lvoieno v progiarriu EVI B (;,rvrv,',irrisofr r-z)

TDENTTFTKAdNi

usr

NEBEzpeinEno oDpADu

dle Piilohy t. 3 vyhl55ky

i. 383/2001 sb.

1- N5r ev odpadu:
Prc n'ivaci vody er mateEn6 louhy

2.K6dodpadu:
3- K6d podle

0707OL

ADR:

UN

4. Pfir rdce odpadu nebo opr{vnEn5 osoba:
Obr hodnifirma/rn5zev/jm6no a

sid

pfijmeni:

D:

fiO:

rtzTrir:

Pro rozovna:

Ulil

tislo:

e:

PSE a Obec:

Osr ba opr5vn6nd
Tel, fon:

jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr5vnEn6 osoby:

E-n ail:
Razitko a podpis:
5. Fyz k5lni a chemick6 vlastnosti odPadu(s.lvzhled odpadu, 5.2 chemlckS stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci,5.4 DalSi informace)
Roz oky ve Kenich se mohou vys\ftnout r0zn6 organick6 i anorganick6 Skodliviny, kysel6 ti alkalick6 povahy.

6"

Ide rUfikace nehzpeinosti:
6.1 Klasifikace nr:bezpein6ho odpadu:

HP 8 Zirav6, HP 14

Ekotoxichl, HP 15 N6sledn6 nebezpein'i (Hp 13)

6.2 llalSi nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik6ch:
Ziravost
5 Schopnost vykazovat pii nakl6d5ni s nim ndkterou z nebezpetn'ich vlastnosti, Kerou v dobd vzniku nem6l
HP 4 Ekotoxicita
HP
HP

6.4 Grafi ck6 symboly nebezpeinfch vlastnosti:

7,Poi davky prc be.zpein6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 Iechnick6 opatieni (zp0sob bezpeEn6 piepnvy, poiadavky
Shrr rnaZdbvat

na soustiedovSni):
v ob,alech zabezpeien'ich proti atmosf6richim vlivtm. Zabr5nit riniku do vod. Pii pr6ci nejist, nepi! nekouiit.

7.2 Doporuien6 osobn i ochran n6 pracovni prostied ky:

a)( ichaci ory5ny:
b)r

Ei:

respir5tor s piislu5nou vloZkou

c) ruce:

ochrann6 brfle ut6sn6n6

d) ostatniiSsti tEla: ochrannV oblek

ochrann6 rukavice pryiotextilni

tieni pii nehodich, hav5riich a poiSrech:
8.1 Cpatieni v piipadE nShodn6ho tniku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho
Shrt m5idit zpdt do p0vodniho nebo nShradniho obalu. Zabrdnit 0niku do vod.

8" Opi

prcstHi):

8.2 Prvni pomoc (popis posktttnuti prvni pomoci):
Pii: lsaieni oti: vypl5chnout proudem iist6 vody a okamZitE piev6zt k l6kaisk6mu oietieni. Pii vdechnuU: pien6st na ierstui vzduch a co
nejr 'chleji piev6zt k l6kaisk6mu vy5etieni. Pii zasaZeni pokoZky: om'it vodou a m'idlem, oSetiit ochrann'im kr6mem. Pii poZiU: piinutit poiit
8.3 f4etody a materi5ly pro omezeni 6niku, dalSi pokyny:
vpi padE dalSich olrtEi nutn6 l6kaisG pomoc.

8.4 PrctipoiSrni vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiEe):
Nak

idat s odpadem v souladu s platn'imi piedpisy v oblasti poi5rni ochrany. Nehasit vodou. Vhodnfm piiistrojem je pr5Skovf.

8.5 /fznamni telefonni tisla:

led

ptn6Eislotisiov6hovolSni:112 HasiiskfzSchrannfsbor: 150

ZSchrann6sluiba:

155

Policie:158

9. Osl rtni d0leiit6 didaje:
stu ei toxicity odpadu je z5visl'f na obsahu Skodlivin.
odl rrl je nebezpetnrri iivotnimu prostiedi.

r0. Id mtifi katni list nebezpeindho odpadu zpracoval:
Jmr no a piijmeni:
Tel

fon:

E-mail:

Datum vyhotoveni:

02.08.2017

Podpis:
\/),Lvo:c.ro v lrogrcrrr.r l-vl

I

(rlv,rv ri';so'l c,)

TDENTTFTKAiNi

usr

NEBEzpeiruEno oDpADu

dle Piilohy t. 3 vyhl5Sky

i. 383/2001 sb.

1, N5: rv odpadu:

od ady z iiSt6ni chladicivody obsahujlcf ropn6 lStky

2.K6dodpadu:
3- K6d podle

4. P0r
Obr

UN

tislo: 3077

ICO:

lCZllCPt

Pro

ovna:

Ulit

pSE a Obec:
oprSvnEn6 jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:

Tel

ADR:

:e odpadu nebo opnivnEnS osoba:
dni firma/n5zev/jm6no a pffjmeni:

sid
Osr

100609

t:

E-n

Razitko a oodpis:
5" Fyr kSlni a chemick6 vlastnosti odpaduls.r vzhled odpadu, 5.2 GhemickS stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakd 5.4 DalSi informacc)
Voc

obsahuji ropnd

l5U<y.

ttifi kace nebezpeinosti :
Klasifikace nebezpein6ho odpadu: HP 14 Ekotoxickf

6.

DalSi nebezpeEnost a 6.3

Sloieni, informace o nebezpeEnfch sloik5ch:

4 Ekotoxichi

symboly nebezpeinfch vlastnosti:

W
7.Poi davky pro bepeEn6 soustied'ovdni a piepravu odpadu:
7.1 Iechnick5 opatieni (zp0sob bezpetn6 piepravy, poiadavky

7.2 )oporuEen6 osobni ochrann6 prucovni prostiedky:

a)( ichaci org6ny:
b)r

Ei:

na soustiedov5ni):

ruce:

Ochrann6 rukavice prydovf

respir5tor se sorpini vloikou

c)

brfle

d) ostatnl i5sU tEla: Pracovni oddv chr5n(ci cel6 t6lo, vhodn5 gumov5
z6stEra

8. Opi Feni pii nehod5ch, hav5riich a poiSrech:
8.1 )patieni v piipadE n5hodn6ho riniku (opatieni na ochrcnu zdnvi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Pii r Flp6ni, vyliti shrom6Zdit do p0vodniho nebo n5hradniho obalu.Absorbovat do vhodn6ho materi6lu (Vapex, hlinka).Zabr6nit rlniku do
vod

8.2 rruni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
zasa

ieni

oti: vyplSchnout borovou vodou

hnuti:

piiv6st na ierstvi raduch, v piipadd zdrav. obtiii vyhledat ldkaiskou pomoc.
8.3 uletody a materi5ly pro omezeniriniku, dalSi pokyny:
vder

Info movat majitele n5kladu, policii a OkU. Podle rozsahu a charakteru kontaminace i dal5i sloiky (hasiie, spr6vce toku, apod.).

8.4 rroUpoiSrni vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiEe):
Neh rsit vodou.Vhodn'im hasicim piistrojem - pr6SkoW
8.5 lfznamn6 telefonni tisla:
Jed rotn6 iislo tisiovEho

vol5ni:

112

Hasitskf z6chrannf sbor:

150

Z5chrann5

sluiba:

158

155

9. Osl rtni d0leiit6 iidaje:
Vdt ;ledku moZn6 pYitomnosti ropnfch l5tek hrozi moinost podrSZdEni pokoZky a sliznic, bolesti hlavy, nevolnost apod.
RoF re l6tky a fenolyjsou vysoce nebezpedn6 vod6m, V d0sledku je tento odpad nutno povaZovat za nebezpein'i pro dan'i ekosyst6m
10. rd mtifi kaini list nebezpein6ho odpadu zpracoval:
Jmr no a piijmenii:
Tel
E-mail:

fon:

Datum vyhotoveni:

02.08.2017

Podpis
\/V.vr,"etlO v l:10(t,dmr l \'l tl (!r'.1\/ r, i;'1/r I. I

IDENTTFTKAdNi

usr

NEBEzpeiruEno oDpADu

dle Pfflohy E.3 whtaikv

i. 383/2001Sb.

r. il5 ev odpadu:
od rady z di5t6ni chladici vody obsahujici ropn6 t6tky

2.Kridodpadu:
3. K6d oodle

4. P0

ADR:

UN

:e odpadu nebo opr6vnEn5 osoba:
dni firma/niizev/jm6no a piijmeni:

ob
Sir
Pn

iislo: 3082

ICO:

rizlrtp:

iovna:

PSi a Obec:

uta

opr5vnEnii jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:

Os

l:

Te

r

E-r

5,Fy k5lni
Vo(

100819

Razitko a podpis:
a chemickE vlastnosU odPadu(s,l vzhled odpadu, 5.2 Chemick5 stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci,5.4 DatSi informace)

I obsahuji ropn6 l5tky.

6. Idt nUfi kac€ nebezpeinosti :
6.1 Kiasiftkace nebezpetndho odpadu: Hp 14 Ekotoxickf
6.2 Dal5i nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeEnfch sloik5ch:
HP L4 Ekotoxichi

6.4 Grafick6 symboly

nebezpinfch vlastnosti:

,(
7. Poi adavky pro bezpein6 soustiedov5ni a piepravu odpadu:
7.1 TechnickS opatieni (zp0sob bezpeEn6 piepravy, poiadavky na soustiedov6ni):

7.2 Doporuien6 osobni ochran n6 pracovni prostiedky:
a) lfchaci org5ny: respir5tor se sorpini vloikou

c) ruce:

b) rct:

d) ostatni Eiisti

brile

Ochrann6 rukavice pryZov6

tila:

Pracovni od6v chr5nici cel6 t€lo, vhodnS gumovS
z6stdra

pii nehodich, hav5riich a poi6rech:
8.1 Opatieni v piipadE nihodndho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Pii ysyp6nt vyliti shrom5Zdit do p0vodniho nebo n5hradniho obalu.Absorbovat do vhodn6ho materidlu (Vapex, hlinka).Zabrdnit riniku do

8. Opi rtieni

vod

8.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
7,s. Zeni oii: vyplSchnout borovou vodou
:hnuti: piivdst na ierstvi rzduch, v piipadE zdrav. obtEi vyhledat l6kaiskou pomoc.
8.3 Metody a materi5ly pro omezenitniku, dalSi pokyny:
Inf< rmovat majitele n5kladu, policii a OkU. Podle rozsahu a charakteru kontaminace i dalSi sloiky (hasiie, spr5vce toku, apod.).

vde

8.4 Prctipoi6rni vybaveni (hasiva, pokyny pro hasite):
Nel asit vodou.Vhorlnfm hasicim piistrojem - pr55kovf
8.5 Vfznamn5 telefonni Eisla

Jed notn6

:

iislo tisiovEho volSni:

112

Hasiiskf z6chrannf sbor:

150

Z5chranni

sluiba:

155

Policie:

158

9. Osl Itna dtilezite udaje:

Vd sledku moZn6 piitomnosti ropn'ich l5tek hrozi moinost podr6Zd6ni pokoZky a sliznig bolesti hlavy, nevolnost apoo.
RoI td l5tky a fenoly jsou vysoce nebezpein6 voddm. V d0sledku

10. Ic :ntifi kaEni list nebezpeEn6ho odpadu zpracoval:

je tento odpad nutno povaiovat za'nebezpein,i pro dan'i ekosyst6m
Datum vyhotoveni:

02.08.20t7

Jm no a piijmeni:
Tel rfon:

E-mail:

Podpis:
\/ylvoie ro v l)roqr amrJ

EV1 B

('niriv irrisoit r-z)

IDENTTFTKAdNi

usr

N

EBEzpeinEno oDpADU

dle Pfflohy t. 3 whlSSkv t. 383/2001 Sb.

l. Nir
od

ev odpadu:
ady z EiStEni chladici vody obsahujici

ropn6 lStky

2.K6dodpadu:
3. K6d oodle

10021',L

ADR:

UN

4. P0r odce odpadu nebo opnivnEn5 osoba:
ob hodni firma/n5zev/jm6no a

sid

piijmeni:

D:

Prr tozovna!
Uli,

e:

Osr ba

fiOr

rizlr6r:
pSi

a Obec:

opr5vn6nli jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:

Tel fon:
E-r

ail:

5.

tislo: 3082

Razitko a podpis:

Fyz

kiilni a chemiick6 vlastnosti odpadu(s.l vzhled odpadu,

Kag

rlina r0zn6 banry s obsahem ropnfch l6tek

5.2 Ghemick5 stabilita, 5.3 Moinost nebezpcinfch reakci, 5,4 DalSi informace)

6. Ide ntifi kace nebezpeinosti:

6.1 Klasifikace nebezpeEn6ho odpadu: HP 14 Ekotoxickf
6.2 DalSi nebezpetnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeEnfch sloik5ch:

Grafick6 symboly nebezpeEnfch vlastnosti:

davky prc bezpetnd soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 Iechnicki opatYeni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustied'ov5ni):

7. Poi

7.2 Doporutcn6 osobni och rann6 pracovni prostiedky:

a)( fchaci org6ny:
b)r

ii:

respir5tor

ocfirann6

bnile

c)

ruce:

ochrann6 rukavice koZen6

d) ostatni iSsti tEla: ochrannf od6v

tieni pii nehodich, hav5riich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipadE nihodn6ho 6niku (opatieni na ochrcnu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho pros$edi):
Zab dnit fniku do vod. Zasaienou zeminu odtEiit

8. Opi

4.2 Pruni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
oei ilkladnE vypl5r:hnout vodou,

8.3 Metody a materiSly pro omezeni riniku, dalSi pokyny:
8.4 PrctipoiSrni nybaveni (hasiva, pokyny pro hasite)l
8.5 t/fznamni telefonni Eisla:

Jed

rotn6iislotisfiov6hovolSni:112 Hasiiskfzichrannfsbor: 150

9. Osl rFri

10. Ic :ntifikaEni list nebezpeEn6ho odpadu zpracoval:
lm no a piijmeni:

Tel

ZSchrannSsluiba:

155

Policie:158

d0leiit6 iidaje:

fon:

E-mail:

Datum vyhotoveni:

02.08.20t7

Podpis:
VyL\/oieio v

pr o!Jr

anllr EVI il (\ryvrw.iirisoft i,z)

TDENTTFTKA6Ni

usr

dle Pfflohy E. 3

NEBEzpeinEno oDpADU

whlaikv i. 3S3/2001

Sb.

1. N6 ev odpadu:
od rady z diStEni chladici vody obsahujici ropn6 l6tky

2.K6dodpadu:
3. K6d oodle

4.

P&

ob

ADR:

Pn
Os
Tel
E-r

5.

Fyz

UN

:e odpadu nebo opnivnEn6 osoba:
dni firma/nizev/jm6no a pffjmeni:

iislo: 3082

ICO:

riz.trilp:

Slr

uli

100327

iOvna:

PSt a Obec:

oprSvnEnii jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osobyl

l:

Razitko a podpis:

k6lni a chemick€ vlastnosti odPadu(s.lvzhled odpadu, 5.2

Ghemickd stabilita, 5.3 Moinost ne6azpeinfch

Vo( I obsahuji ropn6 l5tky na b5zi Lanolinu a ropn'ich frakci.

6. Ide nUfi kace nebezpeEnosti:
6.1 Klasifikace nrebezpein6ho

odpadu:

reakd 5.4 Dalii infomace)

HP 14 Ekotoxickf

6.2 Dal5i nebezpretnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
HP t4 Ekotoxickf

6.4 Grafick6 symboly nebezpeEnfch vlastnosti:

,(
7. Poi adavky pro brezpein6 soustied'ovini a piepravu odpadu:

7.1 TechnickS opatieni (zp0sob bezpin6 piepravy, poiadavky na soustiedovSni):
Mat eri5l ukl5dat v uzavien'ich obalech a n5dob5ch (skladech) zabezpeien'ich pied fiinky atmosfdrick'ich vliv0.

7.2 DoporuEen6 osobni ochrann6 pracovni prostiedky:
a) lfchaci org6ny: respir5tor se sorptni vloikou

b)

rii:

brfle

c)

ruce:

ochrann6 rukavice pryZov6

d) ostatni tSsU tEla: Pracovni od6v chr5nici cel6 t6lo, vhodnd gumov5
z5stEra

8. oPi rtieni

pii nehod6ch, haviiriich a poi6rech:

8.1 Opatieni v pffpadE n5hodn6ho rlniku (opatieni na ochrcnu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):

Pii t rysypanf vyliti shromdZdit do p0vodnlho nebo ndhradniho obalu.Absorbovat do vhodn6ho materi5lu (Vapex, hlinka).Zabr5nit rjniku do
vod

8.2 Pruni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
rieni oii: vypl6chnout borovou vodou
vde :hnuti: piiv6st na fersWi vzduch, v piipad6 zdrav. obtiZi vyhledat l6kaiskou pomoc.
TASL

8.3 Metody a materi5ly pro omezeniriniku, dal5i pokynyl
Infc rmovat majiteb n6kladu, policii a OkU, Podle rozsahu a charaKeru kontaminace i dalSi sloZky (hasiie, spr6vce toku, apod.).
8,4 ProUpoZ6rni vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiie):
Neh asit vodou.Vhorlnfm hasicim piistrojem - pr6Skovf

8.5 Vfznamnd telefonni iisla:
Jed notn6iislotisiov6hovol5ni:112

Hasitskfzichrannfsbor:

150

ZSchrann5sluiba:

155

Policie:158

9.
ropn'ich l5tek hrozi moinost podr5idEni pokoiky a sliznic, bolesti hlavy, nevolnost apod,
ce nebezpein6 vod5m. V d0sledku je tento odpad nutno povaiovat za nebezpein'i pro dan'i ekosyst6m

Ir

:ntifi katni list nebezpein6ho odpadu zpracoval:
Jm no a piijmenl:
Tel
E-mail:

10.

'fon:

Datum vyhotoveni: 02.08.2017
Podpis:
Vytvoieno v proqrarnLr EVI

t3

(v,rwil i .risofj, .z)

IDENTTFTKAdNi

usr N EBEzpeinEuo oDpADU

dle Pfflohy

E. 3 vyhlr65ky E.

383/200r sb.

1. N6 ev odpadu:
Oc rady z diSt6ni chladici vody obsahujici ropn6 t6tky

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

odpadu nebo opdvnEnf osoba:
firma I nSzev ljm6no a pffjmeni:

100409

ADR:

UN

iislo:

3082

rio:
rizlrip:

Ulice:

pSd a Obec:
Osgba opr5vnEnii jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr5vnEn6 osoby:

Telbfon:

E-ftail:
Razitko a podpis:
5. Fv ik6lni a chemick€ vlastnosti odpaduls.r vzhted odpadu, 5.2 ChemickS stabilita, 5.3 Hoinost ne6oureinfch reakci, 5.4 Dalii informace)
Vor 1

6.

obsahuji ropn6 l5tky.

nUfi

kace neb,ezpeEnosti:

6.t Klasifikace nebezpein6ho odpadu:

HP 14 Ekotoxickf

6.i Dal5i nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeEnfch sloik5ch:
HP L4

Ekotoxichi

Grafick6 symboly nebezpeEnfch vlastnosti:

7. Po)iadavky pro bezpeEn6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 Technick5 opatieni (zp0sob bezpeinE piepravy, poiadavky na soustiedbvdni):

7.2 Doporuien6 osobni ochrann6 pracovni prostiedky:

a)( lfchaci org5ny:

respirStor se sorpdnl vloikou

c) ruce:

b)r lti:

brfle

d) os,tatni iSsU tEla: Pracovni od6v chr5nici

Ochrann6 rukavice prydov{
cel6 t6lo, vhodn5 gumov5

z5stdra

8.op rFeni pii nehodSch, havSriich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipadE n5hodn6ho riniku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prosfiedi):
Pii rysypanl vyliti r;hromdZdit do p8vodniho nebo n6hradniho obalu.Absorbovat do vhodn6ho materi5lu (Vapex, hlinka).Zabr5nit riniku do
vo(

8.i Prvni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
7l5
vdt

rZeni

oii:

:hnuH:

vypl5r:hnout borovou vodou
piiv6st na ferstvi vzduch, v piipad6 zdrav. obtiii vyhledat l6kaiskou pomoc.

8.3 Metody a

materiSly pro omezeni{niku, dal5i pokyny:

Ini

rmovat majitekl n5kladu, policii a OkU, Podle rozsahu a charakteru kontaminace i dalSi sloZky (hasite, sprSvce toku, apod.).

8.4

ProUpoiiirni vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiie):

Nel asit vodou.Vhordnfm hasicim piistrojem

8.5

Vfznamnd telefonni iisla:

Jer notn6 iislo tisiov6ho
9.

Os1

- pr55kovf

volSni:

112

Hasiiskf z5chrannf sbor:

150

Z5chrann5

sluiba:

155

Policie:

158

rtni d0leiit6 rfidaje:

Vd isledku moZn6 piitomnosti ropn'ich l5tek hrozi moinost podr5id6ni pokoZky a sliznic, bolesti hlavy, nevolnost apod.
Rol ne l6tky a fenoly jsou vysoce nebezpeEn6 vod6m. V d0sledku

lO. Ir :ntifikaEni list nebezpeEn6ho odpadu zpracoval:
Jm Ino a p;iimeni:
Tel

$on:

E-mail:

je tento odpad nutno povaiovat za'nebezpein,i pro dan'i ekosyst6m
Datum vyhotoveni:

02.08.2017

Podois:
\./yL'roieiro v flroq

d[l]

EVI 8 (,rrr',v',,irriscfi rz)

TDENTTFTKAdNi

usr N EBEzpednEno oDpADU

dle Piilohy E. 3 vyhl5Skv

i. 383/2001 sb.

1. N6 rev odpadu:
Oc ndy z diStdnf chladici vody obsahujici ropn6 tStky

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4. P0

ot

opdvnEnii osoba:
Ini firma/ndzev/jm6no a pffjmeni:

Pn

(x

Te

ADR:

UN

iislo: 3082

:e odpadu nebo

fiO:
tizttEp=

Sll

uti

100508

ovnal
pSE a Obec:

opr5vnEn6 jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opnivnEn6 osoby:

|l

Razitko a podpis:

E-r

5'Fv ik6lni

a chemick6 vlastnosti odpadu(s.l Vzhled odpadu, 5.2 Chemick5 stabilita, 5.3 Moinost nebezpeEnfch reakd 5,4 Dal5i informace)

Vo y obsahuji ropnd l5tky.

6. Ide nUfi kace nebezpe-nosti:
6.1 Klasifikace nebezpein6ho odpadu: HP 14 Ekotoxick'i
6.2 Dal5i nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeEnfch
HP L,l Ekotoxichi

sloikich:

6.4 Grafi ck6 symboly nebezpeinfch vlastnosti:

,(

7.Po adavky pro bezpein6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 Technick5 opatFeni (zp0sob bezpe6n6 piepravy, poiadavky na soustYedovini):

7.i Doporu-en6 osobni ochrann6 pracovni prostiedky:
a) llichaci orgiiny: respirStor se sorpini vloikou
b)

rii:

bnile

c) ruce:
d) ostatni

Ochrann6 rukavice pryZov6

tisti

tEla: Pracovni od€v chriinici cel6 t6lo, vhodnS gumovd
z5stEra

8. opr rtieni pii nehodSch, haviiriich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipadE n6hodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Pri 4/syp5nL vyliti shrom6Zdit do p0vodniho nebo n5hradniho obalu,Absorbovat do vhodn6ho materi6lu (Vapex, hlinka).Zabr5nit rjniku do
vod

8.2 Pruni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
zas lieni odi: vypl5rchnout borovou vodou
vde chnuti; piiv€st na tersWi vzduch, v piipadE zdrav, obtiZi vyhledat l6kaiskou pomoc.

8.3 Metody a materi6ly pro omezeni.iniku, dal5i pokyny:
Inf< )rmovat majitele n6kladu, policii a OkU. Podle rozsahu a charakteru kontaminace i dal5i sloZky (haside, spr5vce toku, apod.).

8.4 ProUpoiSmi vybaveni (hasiva, pokyny pro hasiir)l
Net rasit vodou.Vhodn'im hasicim piistrojem - pr55kovf
8.5 VfznamnS telefonni Eisla:
,ed notn6 tislo tisiov6ho vol6ni: 112
Hasiiskf zSchrannf sbor: 150 ZSchrann6 sluiba: 155
Policie: 158
9. Os rtni d0leiit€ [daje:
Vd rsledku moZn6 piitomnosti ropn'ich l6tek hrozi moZnost podrSZddni pokoZky a sliznic, bolesti hlavy, nevolnost apod.
Rol t6 l5tky a fenoly jsou vysoce nebezpeEn6 vod5m. V d0sledku je tento odpad nutno povaiovat za'nebezpeinri pro dan'i ekosyst6m

Ir entifi kaEni list nebezpetn6ho odpadu zpracoval:
Jm rno a piijmeni:
Tel
E-mail:

10.

lfon:

Datum vyhotoveni:

02.08.2017

Podpis:
Vy[,roieno v prog/amu EVI B (vlwh, inisoit cz)

TDENTTFTKA6Ni

usr

dle Piilohy

N

EBEzpriruEno oDpADU

i. 3 yyhliiky

E.

383/2001 Sb.

1. N5z ev odpadu:
opl ar:hov6 vody obsahujici nebezpednd lStky

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

110111

ADR:

UN

tislo: 3264

:e odpadu nebo oprdvnEnS osoba:

4" P0r

lni firma/n5zev/jm6no a pffjmeni:

Obr

rco:

rizlrtp:

sid
ovna:

Pro

Uli(

PSi a Obec:

oprSvn€n6 jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vn€n6 osoby:

Osr

l:

Telr

E-n

Razltko a podpis:
5. Fyz k6lni a chemick6 vlastnosti odpadu(s.l vzhled odpadu, 5.2 Chemick6 stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci, 5.4 Dalji infonnace)
Roz rky, ve ktenfch se mohou vys$nout r0zne Skodliviny (napi. tFik6 kovy, ropn6 l5tky), mohou b'it kysel6 ii alkalick6 povahy,

6. Ide ntifi kace nebezpeinosti :
6.1 Klasiftkace nebezpeEn6ho

odpadu:

HP

4 Dr5idiv6 pro k0ii a pro oii, Hp 14 Ekotoxichi

6.2 Dal5i nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpe6nfch sloik6ch:

Dr5i :divost, toxicita, ekotoxicita, schopnost uvolfiovat nebezpein6 l6tky do iivotrriho prostiedi pii odstrafiov6ni.

6.4

((

7,Poi davky prc bezpeEn6 soustiedbvSni a piepravu odpadu:
7.1 lechnick6 opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky

na soustiedovSni):
Pii 'dci-nejist,..nepit. nekouiit. Skladovat v uzavienfch n5dob6ch zabezpeien'ich pied iiinky atmosf6richich vliv0, N5doby musi blt
zabr zpeieny pied piipadnfm 0nikem z5chytnou vanou, jimkou a nebo technick'im provedenim n5dob (dvouplii5(ov6). Zabr5nit tniku do
1

vod

7.2 )oporuicnE osobni ochran n6 pracovni prostied ky:

a)( ichaci orgiiny:

Ei:

b)r

respir5tor se sorpdni vloZkou

c) ruce:

ochrann6 bnile

d) ostatnitiisti tEla: ochrannf oddv

ochrann6 rukavice

pii nehod5ch, havdriich a poi6rech:
8.1 Opatieni v piipadE nShodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prcstiedi):
wtit i odqgd okamZit6 zachytit do vhodndho sorpiniho materi5lu (Vapex, hlinka apod.). Zabr5nitiniku do kanalizace, povrchouich ii

8. opa Seni

pod; emnich vod.

8.2 Pruni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):

Pii

r

'.asaieni

oti

:

d0kladnE vypl5chnout vodou. Pii vdechnuti: pieneseni na derstrnl wduch a pievoz k l6kaisk6mu vySetieni. Pii zasaieni

omlt mfdlem a vodou, oietiit kr6mem. Pii poZiti: piinutit poiit tekutinu (ne ml6ko ani alkohol), nevyvoHv6t zvraceni a piev6zt k
8.3 Metody a materiSly pro omezeni riniku, dalSi pokyny:
pok( Eky:

Pii c btEich nutno vyhledat dalSi l6kaiskou pomoc.

8.4 ProUpoiiirni vybaveni (hasiva, pokyny pro hasiEe):
Nakl 5dat s odpadem v souladu s piedpisy poZ5mi ochrany. Vhodnfm piistrojem

je pr55koW.

8.5 Vfznamn6 telefonni iisla:
Jedr rotn6

iislo tisiov6ho volSni:

112

HasiEskf zSchrannf

sbor:

150

Z5chrannS

sluiba:

155

Policie:

158

9. Ost tni d0leiit6 fdaje:
Obe

ledr

nEjsou moZn6 dr5idiv6 tiiinky na pokoZku, pii inhalaci m0ie dojit k bolestem hlavy, nevolnosti, zvraceni.
se o lStky vysoce nebezpeEnd Zivotnimu prostiedi a zejm6na vod5m a vodnim Zivotich0m.

5

10. Id rntifikaini list nebezpein6ho odpadu zpracoval:
Jmt no a piijmenir
Te] fon:
E-mail:

Datum vyhotoveni: 02.08.2017
Podpis:
t/yl

.ritrrO ,, ,)|)(lrd|il l-Vl I (w\',\v i isorr

t z)

TDENTTFTKAdNi

usr NEBEzpeiruEno oDpADU

dle Piilohy

l. t{5r

i.

3 whl5Skv E. 383/2001 Sb.

ev odpadu:

od ady z odmaifovdni obsahujici nebezpein6 tdtky

2.Kridodpadu:
3. Krid podle

110113

ADR.:

UN

tislo: 3082

IGO:

r&.trilpt
psi a obec:

opr5vnEn6 jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo oprSvnEn6 osoby:
Razitko a podpis:
5" Fyz k5lni a chemick6 vlastnosti odPadu(s.r Vzhled odpadu, 5.2 Chemick6 stabilita, 5.3 itoinost nebezpeinfch reakci,5.4 DalSi informace)
Roz cky piip' kaly, ve Kenich se mohou vyskytnout r0zn6 Skodliviny (napi. t6ik6 kovy, ropn6 l5tky), mohou bft kysel6 ii alkalick6 povahy.

5. Ide nUfikace nebezpe-nosti:
6.1 Klasifikace nebezpeEn6ho

odpadu:

HP

4 DrSidiv6 pro k0zi a pro oii, Hp 14 Ekotoxichi

6.2 Dal5i nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informacre o nebezpeinfch sloikich:
DrSi idivost, toxicita, ekotoxicita, schopnost uvoliovat nebezpetn6 lStky do iivotniho prostiedi pii odstraiovSni.

6.4

.(
7"Poi davky pro bezpetn6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 IechnickS opatieni (zp0sob bezpetn6 piepravy, poiadavky

na soustied'ov5ni):
Pii I rdci nejrst, nepit, nekouiit. Skladovat v uzavien'y'ch n5dob5ch zabezpeien'ich pied rliinky atmosf6richich vliv8. N6doby musi b'it
zad zpeieny pied pilpadnfm 0nikem z6chytnou vanou, jimkou a nebo technick'im provedenim nSdob (dvoupl55(ov6). Zabr5nit fniku do

vocl

7.2 Doporuien6 osobni ochrann6 pracovni prostied ky:

a)( ichaci org5ny:
b)r

ii:

respir5tor se sorpini vloikou

c) ruce:

ochrann6 bnile

d) ostatniE5sU tEla: ochrannf oddv

ochrann6 rukavice

pii nehodSch, hav6riich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipadE n5hodn6ho riniku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):

8" ope r$eni

wlil V odpad

okamZit6 zachytit

do

vhodn6ho sorpiniho materi5lu (Vapex, hlinka apod.). Zabr6nit0niku do kanalizace, povrchovfch

pod; lemnich vod,

ii

8.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
Pri zasaZeni odi: dfikladn6 vyplSchnout vodou. Pii vdechnuti: pieneseni na derstv'i vzduch a pievoz k l6kaisk6mu vySetieni. Pii zasaieni
pokr liky: om'it mtidlem a vodou, oSetiit kr6mem. Pii poZiti: piinutit poiit tekutinu (ne ml6ko ani alkohol), nevyvol5vat zvraceni a piev6zt k

8.3 Metody a materiSly prc omezeni 6niku, dalSi pokyny:
Pii ( rbtEich nutno vyhledat dal5i l6kaiskou pomoc.

8.4 Prctipoi6mi vybavenl (hasiva, pokyny pro hasiire):
Nak Sdat s odpadem v souladu s piedpisy poi6rni ochrany. Vhodnfm piistrojem

8.5 Vfznamni telefonni Eisla
Jed notn6 6islo tisiov6ho

je

pr6Skov'f.

:

volSni:

112

Hasiiskf z5chrannf sbor:

150

Z5chrann6

sluiba:

155

Policie:

158

9. Osl rtni d0leiit6 6daje:
Obt :n6 jsou moZn6 drdidiv6 tiiinky na pokoiku, pii inhalaci mfiie dojit k bolestem hlavy, nevolnosti, zvraceni.
Jed 6 se o l5tky vysoce nebezpein6 Zivotnimu prostiedi a zejm6na vod6m a vodnim ZivoiichBm.

10. rd ntifi katni list nebezpeinEho odpadu zpracoval:
Jmr no a piijmeni:
Tel
E-mail:

fon:

Datum vyhotoveni: 02.08.2017
Podois:
Vyiyoie|.J v l)r(,\!lr.rn.r|r l:Vl [i (rvurw inisoiL rz)

IDENTTFTKAdNi

usr NEBEzpeiruEno oDpADU

dle Piilohy

i. 3 vyhlaiky i.

383/2001 sb.

1.1{5r ev odpadu:

od adni iezn6 emulze a roztoky neobsahujici halogeny

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

L2O109

ADR:

UN

4" P0r4odce odpadu nebo opr6vnEn6 osobal
Obghodni ftumaln6zevljm6no a

pffjmeni:

Sidfo:

PrcVozovna:

Uli(e:

OsQba opr6vnEn6

iislo: 3082

fiO:
riz,7rEpt

pSt a Obec:
jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:

R.azitko a podpis:
5" Fyr kSlni a chemick€ vlastnosti odPadu(s.l Vzhled odpadu, 5.2 chemick5 stabilita, 5.3 Moinost nebezpelnfch reakcir 5.4 DalSi informace)
Sm, si nemisicich se kapalin obsahujici nechlorovan6 uhlovodiky.

6. Ide

6.1 Klasifikace nebezpein6ho odpadu: HP 3 Hoilav6,

HP

4 Dr6Zdiv6 pro

kBZi

a pro oii, HP t4 Ekotoxickf

6.2 DalSi nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
HP
HP

tr-loilavost

HP 4 DriiZdirrost

4 Ekotoxicita

6.4 Grafick6 symboly nebezpeinfch vlastnosU:

((

7"Poi davky prc bezpeEn6 soustiedbv5ni a piepravu odpadu:
7.1 IechnickS opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky

na sousdedov6ni):
Pii I rdci.nejist,. nepit, nekouiit. Skladovat v uzavien'ich n5dobiich zabezpeienrich pied riiinky atmosf6richich vliv8, N5doby musi b'it
zabr zpedeny pied piipadn'fm rinikem #chytnou vanou, jimkou a nebo technick'im provedenim n5dob (dvoupl55fov6). Zabr5nit rjniku do
vod

7.2 DoporuEen6 osobni ochran n6 pracovni prostiedky:

a)( ichaci orginy:
b)r

Ei:

respirStor se sorpdni vloZkou

c) ruce:

ochrann6 bnile

d) ostatni tiisti t6la: ochrann,i od6v

ochrann6 rukavice

pii nehod5ch, haviriich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipadE n6hodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):

8. opa rdeni

wlil f

odgad okamiit6 zachytit

do vhodn6ho sorpiniho materi5lu (Vapex, hlinka apod.). Zabr5nitrjniku do kanalizace, povrchovfch

pod; remnlch vod.

ii

4.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
Pii zasaZeni

oii: dtkladnd

vyplSchnout vodou. Pii vdechnuti: pieneseni na

terstui vzduch a pievoz k l6kaiskdmu vy5etieni. Pii

zasaZeni

pok riky: omlt mfdlem a vodou, o5e$it kr6mem. Pii poZiti: piinutit poiit tekutinu (ne ml6ko ani alkohol), nevyvolSvat zvraceni a pievezt k
8.3 Metody a materiSly pro omezeni 6niku, dal5i pokyny:
Pii c rbtEich nutno vyhledat dal5i l6kaiskou pomoc.

8.4 ProUpoi6rni vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiEe):
Nakl 5dat s odpadem v souladu s piedpisy

poi6mi ochrany. Vhodnfm piistrojem je priiSkorri,

8.5 Vfznamn6 telefonni iisla:
Jed notn6 Eislo tisiov6ho
9. Osl rtni

vol5ni:

112

Hasiiskf zSchrannf sbor:

150

Z5chrann6

sluiba:

155

Policie:

158

dfileiit6 0daje:

Obr :nd jsou moZn6 drdidiv6 rliinky na pokoZku, pii inhalaci mflZe dojit k bolestem hlavy, nevolnosti, zvraceni,
Jed 5 se o lStky vysoce nebezpein6 iivotnimu prostiedi a zejm6na vod6m a vodnim Zivoiich8m.

led 5 se o l6tky Wsoce nebezpetn6 iivotnimu prostiedi a zeim6na vod6m a vodnim Zivodich0m.
10. IdpntifikaEni list nebezpin6ho odpadu zpracoval:
Datum vyhotoveni

:

30.03.2017

Jm5no a piijmeni:

Teldfon:

E-mail:

Podpis:
Vyl,/oienc) v prog

a[il]

[:VI [i (ivvilv,inisofi cz)

IDENTTFTKA6Ni

usr

dle

NEBEzprdruEno oDpADu

4.3

G.

2001 sb.

1. N5z :ev odpadu:
Pra c[ vody

2.K6dodpadu:
3. K6d oodle

4.

L2O301

ADR:

UN

:e odpadu nebo opr5vnEnd osobal
dni firma/n5zev/jm6no a

P0r

pfijmenir

ob

ftO:

rtzlrip:

sid
iovna:

PK

iislo: 3082

PSi a Obec:

Ula,

opr5vn6ni jednat jmEnem p0vodce odpadu nebo opdvnEn6 osoby:
l:

Osr

Tel
E-r

R.azitko a podpis:
5. Fyz ik5lni a chemick6 vlastnosti odpadu(s.lvzhled odpadu, 5,2 chemick6 stabilita, 5.3 Moinost nebezpetnfch reakci, 5.4 Dalii infonnace)
Vod nE roztoky s obsahem ropn'fch l5tek. V z5vislosti na pouiitrich odmaStovaclch prostiedcich mohou b'it slab6 alkalick6 povahy,

6. Ide nUfi kace nebezpeEnosti :
6.1 Klasiftkace nebezpeEn6ho odpadu:

HP

4 Dr6zdiv6 pro k0ii a pro odi, Hp 14 Ekotoxickf

6.2 DalSi nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
HP. I Dr5idivost
HP 1.4 Ekotoxicita

6.4 Grafick6 symboly nebezpeinfch vlastnosU:

(\-

,t./

davky pro bezpein6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 Iechnick5 opatieni (zp0sob bezpetn6 piepravy, poiadavky na soustiedov6ni):

7" Poi

Pii r,5ci nejist, nepit nekouiit, Skladovat v uzavien!'ch n6dob5ch zabezpeten,ich pied fiinky atmosf6riclqhh vlivt. N5doby musi bft
zpefeny pied piipadn'im tnikem zdchytnou vanou, jimkou a nebo technick'im provedenim n5dob (dvoupl55(ov6). Zabrdnit 0niku do
1

zab,

vod

7.2 Doporuien6 osobni och rann6 pracovni prostfed ky:

a)l fchaci org6ny:
b)r

ti:

respir5tor se sorptni vloikou

c) ruce:

ochrann6 brfle

d) ostatni tisU t6la: ochrann'i od6v

ochrann6 rukavice

8. opi rtieni pii nehodich, hav5riich a poi5rech:
8.1 Opatieniv piipadE n6hodn6ho riniku (opatieni na ochranu zdravia osob, opatieni na ochranu iivotniho prcstYedi):
wril ti odpad okamZit6 zachytit do vhodn6ho sorpiniho materi5lu (Vapex, hlinka apod,), Zabr5nitfniku do kanalizace, povrchornich ii
podl zemnich vod.

4,2 Pruni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
Pii zasaieni odi: d0kladn6 vypl5chnout vodou. Pii vdechnuti: pieneseni na tersh4i vzduch a pievoz k l6kaisk6mu vySetieni. pii zasaieni
pok liky: omtit m'idlem a vodou, o5etiit kr6mem, Pii poZiU: piinutit poZit tekutinu (ne ml6ko ani alkohol), nevwol5vat zvracenl a piev6zt k

8.3 iletody a materi5ly pro omezeni 6niku, dal5i pokyny:
Pfi ( rbtEich nutno vyhledat dalSi l6kaiskou pomoc,

8.4 Prctipoi6mi nybaveni (hasiva, pokyny pro hasiie):
Nak Sdat s odpadem v souladu s piedpisy poZdmi ochrany. Vhodn'im piistrojem

je pr5Skoui.

8.5 Vfznamni telefonni Eisla:
Jed notn6 6islo tisiov6ho volSni;
Hasiiskf zSchrannf sbor: 150
ZSchrannd sluiba:
158
9. Ost rtni d0leiit6 ridaje:
Obt :nE jsou moind drSidiv6 iiinky na pokoZku, pii inhalaci m0Ze dojit k bolestem hlavy, nevolnosti, zvraceni.
Va rlslosti na obsahu ropn'ich liitek a alkalitE odpadu se mtZe jednat o odpad nebezpeinf iivotnimu prostiedi a zejm6na vod6m a vodnim

iivo :ichtm.
10. rd ntifi kaini list nebezpein€ho odpadu zpracoval:
Jm no a piijmenf:
Tel
E-mail:

fon:

Datum vyhotoveni:

29.04.2016

Podpis:
\'.trnir'rrc r

r)to!J /

l r,. I \1 t, ilrv,rr,r rt\oir (.

TDENTTFTKA6Ni

usr N EBEzprinEno oDpADU

dle Piilohy

i.

3 nyhla5ky

i. 333/2001

1. N6 ev odpadu:
od ady z odmaifovSni vodni parou

Sb.

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

ADR:

n odpadu nebo oprdvnEnS osoba:
ini firma/n5zev/jm€no a pffjmenir

4. P0'

ob

ovna:

tislo: 3082

PSi a Obec:
opr5vnEnS jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo opnivnEn6 osoby:

Osr

t:

Tel
E-r

5.

UN

rco:
rEztripz

sid
Pr(
ula

L2O302

r
Razitko a podpis:
kSlni a chemickd vlastnosti odPadu(s.l Vzhled odpadu, 5.2 Chemick5 stabilita, 5,3 Moinost nebezpeinfch reakci, 5.4 Dal3i informace)

Fyz

Vor 16 roztoky s obsahem ropn'ich ldtek.

6. Ide ntifi kace nebezpeEnosti:
6.1 Klasifikace nebezpeEn6ho

odpadu:

HP

4 Dr6zdiv6 pro k0ii a pro oii, Hp 14 Ekotoxichi

6.2 Dal5i nebezpeinost a 6.3 SloZeni, informace o nebezpeEnfch sloik5ch:
HP. t Dr5idivost
HP L4 Ekotoxicita

6.4 Grafick6 symboly nebezpeinfch vlastnosti:

7.Po) adavky pro bezpetn6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:

7.1 Technick5 opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustied,ov5ni):
Pii ,r6ci.nejist,.nepit, nekouiit. Skladovat v uzavienfch nSdob6ch zabezpeientch pied ritinky atmosf6richich vlivB. N6doby musi bit
I

7ab rzpeieny pied piipadn'im rinikem z5chytnou vanou, jimkou a nebo technickfm provedenim n5dob (dvoupld5(ovd). Zabr5nit riniku do
VOCI

7.2 DoporuEen6 osobni ochrann6 pracovni prostied ky:
respir5tor se sorpini vloikou

a)l fchaci org6ny:
b)r

ti:

c) ruce:

ochrann6 rukavice

d) ostatniiSsU t6la: ochrannf

ochrann6 bnfle

odEv

tieni pii nehodSch, havSriich a poi5rech:
8.1 Opatieni v piipadE n6hodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatienl na ochranu iivotniho prostiedi):
wti f odpad okamZit6 zachytit do vhodn6ho sorptniho materi5lu (Vapex, hlinka apod.). Zabr5nit0niku do kanalizace, povrchouich ii

8" Opi

poo emnich vod.

4.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
?saieni oii: d0kladnd vypl5chnout vodou. Pii vdechnutl: pienesenl na ierstrnl vzduch a pievoz k l6kaisk6mu vy5etieni. Pii zasaZeni
omft m'idlem a vodou, o5etiit kr6mem. Pii poiiU: piinutit poilt tekuUnu (ne ml6ko ani alkohol), nevwol5vat zvraceni a piev6zt k
8.3 Metody a materiSly prc omezeni 6niku, dalSi pokyny:
Pri

pok riky:
Pii

r

btEich nutrro vyhledat dalSi l6kaiskou pomoc.

8.4 ProtipoZSmi vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiie):
Nak Sdat s odpadem v souladu s piedpisy poi5mi ochrany. Vhodnfm piistrojem je pr5Skovf,
8.5 VfznamnS telefonni iisla

:

Jed rotn6 6islo tisiov6ho volSni:
9" Osl

Hasiiskf z5chrannf sbor:

150

Z5chrann5 sluiba:

Policie: 158

rtni d0leiit6 idaje:

Obr :n6 jsou moZne dr6Zdiv6

0iinky na pokoZku.

Vzi yislosti na obsahu ropn'ich l5tek se m0ie jednat o odpad nebezpetnf iivotnimu prostiedi

a zejm6na voddm a vodnim

Ir lntift kaini list nebezpetn6ho odpadu zpracoval:
Jm no a piijmeni:
Tel fon:
E-mail:

Datum vyhotoveni:

10.

iivoiich0m.

02.08.2017

Podpis:
\/t\'/D't ttc r l)r0(lr.rr u f\/l

P (r?\J\'/ ir

i.o'i '

)

IDENTIFIKACNI IIST
dle Piilohy

E. 3

N

EBEZPECNEHO ODPADU

whl55kv

E.

383/2001 Sb.

1" N5: ev odpadu:
Ner hlorovan6 emulze

130105

2.K6dodpadu:
3. K6d oodle

ADR:

UN

iislo: 3082

4" P0Vgdce odpadu nebo opdvnEn6 osoba:

rio:
r&/rip:

Obghodni fi rma/ n6zev/jm6no a pffjmeni:
Sidlo:
Provozovna:

Ulide:

Osoiba opr5vnEn5

PSE a Obec:

jednat jmEnem p0vodce odpadu nebo opr5vnEn6 osoby:

Teldfon:

Razitko a DodDis:
E-mail:
5, Fvz k6lni a chemick€ vlastnosti odpadulS.r Vzhled odpadu, 5,2 Chemick6 stabilita, 5.3 lrloinost nebezpeinfch reakci,5.4 Dal5i informace)
Sm si nemisicich se kapalin obsahujici nechlorovan6 uhlovodiky.

6. Ide ntifi kace nebezpeinosti:

6.1 Klasifikace nebezpein6ho odpadu:

HP

3 Hoilav6, HP 4 Dr5idiv6 pro k8ii a pro oii, HP 14 Ekotoxickf

6.2 Dal5i nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik6ch:
HP. I Dr6idivost
HP l4 Ekotoxicita
HP:

6.4

7.Poiadavky pro bezpeEn6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 Technick6 opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky

na sousdedovini):
Pii lr,5ci nejist, nepit, nekouiit, Skladovat v uzavien'ich n5dob6ch zabezpeienfch pied ritinky atmosf6richich vlivfi. N5doby musi bft
zab, :zpeieny pied piipadnfm rlnikem z6chytnou vanou, jimkou a nebo technick'im provedenim n6dob (dvoupl55fov6). Zabr6nit rlniku do
1

vod

7.2 DoporuEen6 osobni ochran n6 pracovni prostiedky:

a)l lfchaci org5ny:

respir5tor se sorpdni

b)r

ochrann6 bnile

vloZkou

c) ruce:
d) ostatni

ochrann6 rukavice

tisti

tEla: ochrannf od6v

8. oPi rtieni pii nehodSch, hav5riich a poi6rech:
8.1 OpatYeni v piipadE nihodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatYeni na ochranu iivotniho prostiedi):
wti tf odpad okamZit6 zachytit do vhodn6ho sorpiniho materi5lu (Vapex, hlinka apod.). Zabr6nitriniku do kanalizace, povrchornich fi
poo zemnich vod.

8.2 Pruni pomoc (popis poskytnuti pwni pomoci):
Pri zasaZeni oti: d8kladn6 vypl5chnout vodou. Pii vdechnuti: pieneseni na ierstyl vzduch a pievoz k l6kaisk6mu vySetieni. Pii zasaZeni
pok oiky: om'it mfdlem a vodou, oSetiit kr6mem, Pii poZiti: piinutit poZit tekutinu (ne ml6ko ani alkohol), nevwol5vat zvraceni a piev6zt k
8.3 Metody a materi5ly prc omezeni riniku, dalSi pokyny:
Pii )btizich nutno vyhledat dal5i l6kaiskou pomoc.
r

8.4 ProUpoi6rni rrybaveni (hasiva, pokyny pro hasiEe):
Nak lddat s odpadem v souladu s piedpisy poi5mi ochrany, Vhodnfm piistrojem je pr5Skovf.
8.5 Vfznamni telefonni iisla:

iislo tisiov6ho volSni:
9. Os rtni d0leiit6 fdaje:
Jed notn6

112

Hasidskf z5chrannf

sbor:

150

Z5chrann6

sluibar

155

Policie:

158

ob cn6 jsou moZn6 dr5Zdiv6 ritinky na pokoiku, pii inhalaci m0ie dojit k bolestem hlavy, nevolnosti, zvraceni.
Jec rd se o l5Ry vysoce nebezpetn6 Zivotnimu prostiedi a zejm6na vod6m a vodnim iivoiich8m.
Jec rd se o l5tky wsoce nebezoein6 Zivotnimu prostiedi a zeim6na vod5m a vodnim Zivotichfim.
10. Ie entifi kaini list nebezpein6ho odpadu zpracoval:
Jm rno a piijmeni:
E-mail:
Tel

:fon:

Datum vyhotoveni:

3L.07.2017

Podois:
VylVoierro v pro!lramu

tVI

B (wv',iv,inisoft,cz)

TDENTTFTKAdNi

usr NEBEzpndnEno oDpADU

dle Piilohy

i. 3 whl55kv i.

383/2001 sb.

1. N5r ev odpadu:
Kalr I z odlutovad0 oleje

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4.

130502

ADR:

UN

:e odpadu nebo oprSvnEnS osoba:
dni firma/n5zev/jm6no a piijmeni:

P0r

ob

tislo: 3082

rio:

sid

rEztrEp,;

PK

iovna:

Uli,

PSi a Obec:
oprSvnEnS jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:

Og

l:

Tel
E-r

:
Razitko a podpis:
5. Fyr kSlni a chemick6 vlastnosti odpadu(s,l Vzhled odpadu, 5.2 Ghemicki stabilita, 5.3 l.toinost nebezpeinfch reakci,5.4 Dal$i informace)
Kal netiSt6nf ropn'f mi l6tkami,

6. Ide ntifi kace

nebezpinosti:

6.1 Klasifikace nebezpin6ho odpadu: HP 14 Ekotoxickf
6.2
HP

6.4

.(
rdavky prc bezpein6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.L TechnickS opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na sousdedov6ni):

7" Poi

7.2 Doporuten6 osobni och rann6 pracovni prostiedky:

a)l fchaci
b)r

orgSny:

ii:

Ochrann6

c)

bnile

ruce:

Ochrann6 rukavice pryiov6

d) ostatni i5sti tEta:

pii nehod5ch, hav5riich a poi6rechl
8.1 Opatieni v piipadE n5hodn6ho 6niku (opatieni na ochrcnu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Shr< rnn5Zdit do p0vodniho nebo n5hradniho obalu, kontaminovanou plochu otistit pomoci vhodn6ho sorbentu (vapex,piliny), pouiid sorbent
uloi it do uzavien6ho obalu. Zabr5nit tiniku do vod.
8.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
Pii z asaieni oii: vyplSchnout vodou, nutn5 l6kaisk6 prohlidka. Pii vdechnuti: pien6st na ierstv'i vzduch, piev6zt k l6kaisk6mu vy5etieni. Pii
7ASa. i,eni pokoZky: omlt mfdlem a vodou, oSetiit k6mem, Pii poiiti; piinutit poiit tekutinu, nevwol6vat zvraceni a pievezt k l6kaisk6mu
8.3 Metody a materiSly prc omezeni riniku, dalSi pokyny:

8- Opi rtieni

8.4 ProUpoi6rni vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiic):
Nak 6dat s odpadem v souladu s piedpisy poi6mi ochrany. V piipadE poi5ru pouZit hasici p€nu,hasici pr5Sek nebo CO2.

8.5 Vfznamni telefonni iisla:

notn6Eislotisiov6hovolSni:112 Hasiiskfzdchrannfsbor: 150

Z6chrannSsluiba:

155

Policie:158

9. Ostbtni d0
Odppd

neni
ro

Piitgmn6
10. rd

lntifikaini list nebezpein6ho odpadu zpracoval:

Jm, no a

Tel

h l5tek mBZe zp0sobit podr5id6ni pokoiky a sliznic, bolest hlavy a ialudeini nevolnost.
zpein6 voddm a vodnim iivotich0m.

Datum vyhotoveni:

28.04.20L6

piijmeni:

fon:

E-mail:

Podpis:
Vylvoie io v

pr

ogr anru

LVI [i (rvvrw iilisofi cz)

IDENTTFTKAdNi

usr

dle Piilohy

i.

NEBEzprinEno oDpADU

3 vyhl6Skv

t. 383/2001 sb.

1. N5r ev odpadu:
Kal

'z

lap5k0 neEistot

2,K6dodpadu:
3. K6d podle

4. P0

ob

ADR:

:e odpadu nebo opr5vnEn6 osoba:
ilni firma/n5zev/jm6no a

piijmeni:

UN

iislo: 3082

tiO:
rizlrEez

Sic

Pn

ovna!

uli

PSi a Obec:
opr5vnEnS jednat jmEnem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:

Os
Tel
E-r

130503

l:

Razltko a podpis:

5.Fyr k6lni a chemick€ vlastnosti odpadu(s.l Vzhled odpadu, 5.2
Kal neii5tdnf ropnf mi l5tkami.

6. Ide ntifi kace nebezpetnosti :
Klasifikace nebezpeEn6ho odpadu:

HP

Ghemick6 stabilita, 5.3 Mo:nost nebezpeinfch reakci, 5,4 DalSi informace)

4 Dr6Zdiv6 pro kfiii a pro oii, Hp 14 Ekotoxichi

Dal5i nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
dlivost zdravi, dr5Zdivost, schopnost uvolfiovat nebezpein6 l6tky do iivotnlho prostiedi pii odstraiov5ni, ekotoxicita.

Grafick6 symboly nebezpeinfch vlastnosti:

7.Po) adavky pro bezpetn6 soustiedbvini a piepravu odpadu:

7.1 Technick5 opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustiedovSni):
Skli dovat v uzavien'ich n5dob5ch fiimkdch) zabezpeienfch proti riniku ropn'ich l5tek. Pii pr5ci nejist, nepit, nekouiit.

7.2 Doporuten6 osobni och ran n6 pracovni prostiedky:
a) lfchaci orginy:

b)

rii:

c)

ruce:

ochrann6 rukavice pryiov6

d) ostatnl iSsti t6la: ochrann,i oddv

ochrann6 bnile

pii nehodSch, hav5riich a poi5rech:
8.1 Opatieni v piipadE nShodn6ho riniku (opatieni na ochrcnu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):

8. opi rtieni

Shrr m5idit

do p0vodnlho nebo n5hradniho obalu, kontaminovanou plochu
ulo) it do uzavien6ho obalu. Zabr5nit 6niku do vod,

oiistit pomoci vhodn6ho sorbentu (vapex,piliny), pouiid sorbent

4.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
Pii : :asaieni oti: vypl6chnout vodou, nutn5 l6kaisk6 prohlidka. Pii vdechnuti: pien6st na ierstrni vzduch, piev6zt k l6kaisk6mu vyiedeni. Pii
7,9. rieni pokoiky: omft mfdlem a vodou, oSetiit kr6mem, Pii poZiti; piinutit poiit tekutinu, nevwol6vat zvraceni a piev6zt k l6kiist6mu
8.3 lrletody a materi6ly prc omezeni 6niku, dalSi pokyny!

8.4 ProUpoiiirni vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiEe):
Nak lSdat s odpadem v souladu s piedpisy poi6mi ochrany. V piipadE poiSru pouZit hasici pr6nu, hasici pr65ek nebo CO2.
8.5 Vfznamn5 telefonni iisla

:

Jed notn6Eislotisiov6hovolSni:112

Hasitskfzdchrannfsbor:

150

ZSchrannSsluiba:

155

Policie:158

9. Od rtni d0leiit6 0daje:
odl ld neni toxichi, Piitomnost ropn'ich l6tek mEZe zpflsobit podrSidEni pokoZky a sliznic, bolest hlavy a ialudeini nevolnost.
Piirt mn6 ropn6 l5tky jsou vysoce nebezpein6 vod6m a vodnim Zivotichfim.
Piir mn6 ropn6 l6tky jsou Wsoce nebezpetn6 vod5m a vodnim iivoiich8m.
10. Ir entifikaini list nebezpeEn6ho odpadu zpracoval:
Datum vyhotoveni: 15.04,2016

lm
Tel

rno a

piijmeni:

lfon:

E-mail:

Podois
Vyt,.,oieno v llrogranlr EVI B (urvr'r^i,ii isofr cz)

IDENTTFTKAdNi

usr N EBEzpeiruEno oDpADU

dle Piilohy

E. 3

l. N6z rev odpadu:

whl6Sky t. 383/2001 sb.

Zacrlejovand voda z odlufovaE0 oleje

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4. P0'

ob
sid
Pn

uli
Osr

Tel

1305O7

ADR:

UN

fislo: 3082

:e odpadu nebo oprdvnEn6 osoba:

dni firma/n5zev/jm6no a pfijmeni:

ICO:

r&.trilpt

ovnat
PSE a Obec:
oprSvnEn5 jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:

t:

r
Razitko a podpis:
5. Fyr kSlni a chemick6 vlastnosti odpadu(5.1 Vzhled odpadu, 5.2 Chemick6 stabilita, 5.3 Moinost nebezpetnfch reakci, 5.4 Dal5i infonnace)
Kal rlnf odpad s obsahem ropnfch l6tek.
E-r

6. Ide

6.1 Klasifikace nebezpeEn6ho odpadu:

HP

4 Dr5idiv6 pro k0zi a pro oti, Hp 14 Ekotoxiclci

6.2 Dal5i nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloikSch:
5to llivost zdravi, dr5idivost, schopnost uvoliovat nebezpeind lStky do iivotniho prostiedi pii odstraiovSni, ekotoxicita.

6.4 Grafick6 symboly nebezpeinfch vlastnosti:

./a\
7.Poiadavky prc bezpeinE soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 TechnickS opatieni
eni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky
Skle dovat

na soustied'ov5ni):
v n5dob5ch fiimkach) zabezpeEen'ich proti riniku ropn'ich l5tek. Pii pr5ci nejlst, nepit, nekouiit.

7.2 DoporuEen6 osobni ochran n6 pracovni prostied ky:
a)
orginy:

b)

rii:

c)

ruce:

ochrann6 rukavice pryiovd

d) ostatni Hsti tEla: ochrann'i oddv

ochrann6 bnile

8. oPi rtieni pii nehodSch, havSriich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipad6 ndhodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdrevi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Shn m5idit do p0vodniho nebo ndhradniho obalu, kontaminovanou plochu odistit pomoci vhodn6ho sorbentu (vapex,piliny),

uloi it do uzavien6ho obalu. Zabr5nit (niku do vod.

pouiiti sorbent

4.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):

Pii: :asaieni oti: vypl6chnout vodou, nutn5 l6kaisk6 prohlidka. Pii vdechnuti: pien6st na ierstv'i vzduch, piev6zt k l6kaisk6mu vyietieni. Pii
zasi rieni pokoZky: omft mfdlem a vodou, o5etiit kr6mem. Pii poZiti: pfinutit poiit tekutinu, nevyvol6vat zvraceni a pievezt k l6kaisk6mu
8.3 Metody a materi5ly prc omezeni riniku, dal5i pokyny:

8.4 Protipoi5mi vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiie):
Nak l6dat s odpadem v souladu s piedpisy poi5mi ochrany. V piipadd

po#ru pouZit hasici

pr6nu,hasici pr5Sek nebo CO2.

8.5 Vfznamn6 telefonni iisla:
Jed notn6tislotisiov6hovolSni:112

HasiEskfz5chrannfsbor:

150

Z5chrann5sluiba:

155

Policie:158

9. Osl rbri d0leiit6 fdaje:
odl $ neni toxichi. Piitomnost ropn'ich l5tek m0ie zpfisobit podr5Zd6ni pokoiky a sliznic, bolest hlavy a Zaludetni nevolnost.
Piirt mn6 ropn6 l5tky jsou vysoce nebezpein6 vod6m a vodnim iivotich0m,
10. Ic lntifi kaEni list nebezpetn6ho odpadu zpracoval:
Jm no a piijmeni:
Tel fon:
E-mail:

Datum vyhotoveni:

11.05.2016

Podois:
Vi,ttr6,'"',o v pror1ranru EVI B (vrvriv irrisofr,cz)

IDENTTFTKA6Ni

usr

NEBEzprinEno oDpADU

dle Pfflohy 6.3 whlriSky i.383/2001sb.
1. N5 ev odpadul
Sm

lsi odpad0 z lap6ku pisku a z odluEovad0 oleje

2.Kridodpadu:
3. K6d podle

130508

ADR:

odpadu nebo oprSvnEn6 osoba:
firma I nSzev ljm€no a piijmeni:

UN

iislo: 3316

rio:
r&.trip:
pSi

a Obec:

opr5vnEn6 jednatjm6nem pOvodce odpadu nebo opr5vnEn6 osoby:
Razitko a podpis:
5.

Fyz

k5lni a chemick6 vlastnosti odpadu(s.l vzhled odpadu,5.2 chemick5 stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci,5.4

Odr ad r0zn6 konzistence s obsahem

6. Ide ntifi kace nebezpeEnosti :
6.1 Klasifikace nebezpetn6ho

DalSi informace)

ropn'ich l5tek.

odpadu:

HP

4 Dr5idiv6 pro k0ii a pro oti, Hp 14 Ekotoxichi

6.2 Dal5i nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
HP t Dr5idiv6 pro k0Zi a oti
HP .4 Ekotoxicita

6.4 Grafick6 symboly nebezpeEnfch vlastnosti:

!><

,(

7. Poi adavky pro bezpeinE soustiedbvSni a piepravu odpadu:
7.1 TechnickS opatieni (zp0sob bezpeEn6 piepravy, poiadavky na sousdedov6ni):
Sklt rdovat v n5dobdch fiimk5ch) zabezpeien'ich proti riniku ropn,ich l5tek. Pii prSci nejlst, nepit, nekouiit.

7.2 DoporuEen6 osobni och ran n6 pracovni prostiedky:

a) liichaci
b)

lti:

orgSny:

ochrann6

c)

bnile

ruce:

ochrann6 rukavice pryZov6

d) ostatni iSsti tEla: ochrann'i oddv

pii nehod5ch, hav5riich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipadE nShodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Shr, m5Zdit do p0vodniho nebo n5hradnlho obalu, kontaminovanou plochu oiistit pomoci vhodn6ho sorbentu (vapex,piliny), pouiiti sorbent

8. opi rtieni

uloi :it do uzavien6ho obalu. Zabr5nit tiniku do vod.

8.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
Pii : lasaZeni oii: vypl5chnout vodou, nutn5 l6kaisk5 prohlidka. Pii vdechnuti: pien6st na terstv'i wduch, pievezt k l6kaisk6mu vy5etieni. Pii
zasi rieni pokoiky: omft m'fdlem a vodou, oSetiit kr6mem. Pii poiitl: piinutit poilt tekutinu, nevyvol5vat zvraceni a pievezt k lekaisk6mu

8.3 Metody a materiSly pro omezeni 6niku, dal3i pokyny:
8.4 Protipoiiirni vybavenl (hasiva, pokyny prc hasiEe):
Nak l6dat s odpadem v souladu s piedpisy poi5mi ochrany. V piipadE poZdru pouZit haslci p6nu, hasici pr55ek nebo CO2.
8.5 Vfznamn5 telefonni iisla:
Jed notn6 Eislo tisiov6ho vol6ni: 112
Hasiiskf zichrannf sbor: 150 Z5chrann6 sluiba: 155
Policie: 158
9. Os ttsri d0leiit6 ridaje:
od ad neni toxichi. Piitomnost ropn'ich l6tek m0Ze zp0sobit podr5Zd€ni pokoZky a sliznic, bolest hlavy a Zaludeini nevolnost.
Pril rmn6 ropn6 l5tky jsou vysoce nebezpein6 vod5m a vodnim iivoiich8m.

I( entift ka-ni list nebezpeinEho odpadu zpracoval :
Jm rno a piijmeni:
Tel
E-mail:

lO.

rfon:

Datum vyhotoveni : 02.08.2017
Podpis:
\/i.vo t"ro v proEldmrl I VI ll (v.r,w

rr

ico'l

./)

IDENTTFTKAdNi

usr

dle Pfflohy

N

EBEzpeiruEno oDpADU

whtS5trv E. 383/200r Sb.

E. 3

1. N5 ev odpadu:

od olen6 kaly nebo emulze

2.K6dodpadu:
3. K6d oodle

4.

P0,

:e odpadu nebo opravnEn6 osoba:

ob

lni firma/n5zev/jm6no a piijmeni:

ADR.:

tislo: 3082

ICO:

PK
UIi

ovna:

Osr

opr5vnEn5 jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo opr5vnEn6 osoby:

PSE a Obec:

t:

Tel
E-r
Fyz

UN

rizlrir:

sid

5.

130801

R.azitko a podpis: .......

k5lni a chemickd vlastnosU odPadu(s.lVzhled odpadu, 5.2 Chemicki stabilita, 5.3 Moinost nebezpetnfch reakci, 5.4 Dalji informace)

Sm si nemisiclch se kapalin obsahujici nechlorovan6 uhlovodiky.

6. Ide nUft kace nebezpeinosti :

6.1 Klasiftkace nebezpein6ho odpadu: HP 3 Hoilav6, HP 4 DrSZdiv6 pro k0ii a pro oii, HP t4 Ekotoxicki

peinfch sloik6ch:

6.2
HP:

ivost

HP

6.4

7,Poiadavky pro

bezpeEn6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 Technick5 opatYeni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustiedovSni):

Pii I rSci-nej1st,..nepit., nekouiit. Skladovat v uzavien'ich n5dob5ch zabezpetenrich pied 66inky atmosf6rick'ich vliv8, N5doby musi bft
zabr:zpeieny pied piipadnfm 0nikem #chytnou vanou, jimkou a nebo technick'im provedenim niidob (dvoupl55Yov6). Zabr5nit 0niku do
vod

7.2 DoporuEen6 osobni ochran n6 pracovni prostied ky:

a)c lfchaci org6ny:

respir5tor se sorpini vloikou

c) ruce:

b)(

ochrann6 bnfle

d) ostatni i5sti t6la: ochrann'i od6v

ochrann6 rukavice

8- Opi tieni pii nehodich, hav5riich a poi5rech:
8.1 DpatYeni v piipadE n6hodn€ho riniku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu Zivotniho prostHi):
wti i dp.ad okamiit6 zachytit do vhodn6ho sorpiniho materiSlu (Vapex, hlinka apod.). Zabr5nitfniku do kanalizace, povrcholnich ii
pod emnich vod.

4.2 Pruni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
Pii igsaieni oii: d8kladn6 vypl5chnout vodou. Pii vdechnuti: pieneseni na Eerstrnl vzduch a pievoz k l6kaisk6mu vy5etieni. Pii zasaieni
pok iky: omft mfdlem a vodou, osetiit kr6mem. Pii poZiti; piinutit poZit tekutinu (ne ml6ko ani alkohol), nevwol5vat zvraceni a piev6zt k

8.3 Uetody a materiSly pro omezeni 6niku, dalSi pokyny:
Pii r btiiich nutno vyhledat dal5i l6kaiskou pomoc.
8.4 Protipoi6mi vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiie):
Nak idat s odpadem v souladu s piedpisy poiiimi ochrany. Vhodn'im piistrojem je pr6Skornf.
8.5 r{znamn5 telefonnl tisla
Jed rotn5 tislo tisiov6ho
9, Osl

:

volSni:

112

Hasitskf zSchrannf sbor:

150

Z5chrann6

sluiba:

155

158

tni d0leiit€ fdaje:

Obt :n6 jsou moin6 drdZdiv6 tiEinky na pokoZku,

pii inhalaci mrlie dojit k bolestem hlavy, nevolnosti, zvraceni.

Jed 5 se o l6tky vysoce nebezpetn6 Zivotnimu prostiedi a zejm6na vod5m a vodnim Zivoiich0m.
lerl se o l6tky vysoce nebezpein6 Zivotnimu prostiedi a zeim6na vod5m a vodnim iivoiich0m.

i

10. rd :ntifi katni list nebezpein6ho odpadu zpracoval:
Jmr no a piijmeni:
Tel fon:
E-mail:

Datum vyhotoveni:

02.08.2017

Podpisr
\/ytvoieiro v progr .rrnu FVI 6 (wwv,r irrisoft cz)

TDENTTFTKAdNi

usr

NEBEzpeinEno oDpADU

dle Pfilohy t. 3 vyhlri5ky

r.

i. 383/2001

Sb.

N5 ev odpadu:

lin emulze

2.K6dodpadu:
3- K6d podle

4. P0'

ADR:

UN

tislo: 3082

:e odpadu nebo opr5vnEnS osoba:

lni firma/n5zev/jm6no a piijmeni:

ob

ICO:

rizlrip:

sid

Pfl

ovnar

uti

PSE a Obec:

opr6vnEn5 jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:

Osr

ti

Tel
E-r

5.

130802

r

Razitko a podpis:

kiilni a chemick6 vlastnosti odpadu(s.r

Fyz

Vzhled odpadu, 5.2 ChemickS stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci,5.4 DalSi informace)
Sm si nemisicich se kapalin obsahujici nechlorovan6 uhlovodiky.

6. Ide n tifi kace nebezpetnosti I
6.1 Klasifikace nebezpein6ho odpadu:

HP

4 Dr5Zdiv6 pro k8ii a pro oii, Hp 14 Ekotoxichi

6.2 Dal5i nebezpetnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
dr5i :divost, ekotoxicita, schopnost uvoliovat nebezpedn6 l5tky do iivotniho prosdedi pii odstrailoviini.

6.4 Grafick6 symboly nebezpeEnfch vlastnosti:

,(
7,Poi adavky pro

bezpeEn6 soustied'ovini a piepravu odpadu:
7.1 TechnickS opatYeni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustiedov6ni):
Pii ,r6ci-nejist,.nepit, nekouiit. Skladovat v uzavien'ich nddob5ch zabeipeten,ich pied 0tinky atmosf6rick'ich vliv8, N5doby musi bft
zab, rzpeieny pied piipadnfm rinikem #chytnou vanou, jimkou a nebo technickfm provedenim n6dob (dvoupl55tov6). Zabr5nit rjniku do
I

vod

7.2 Doporuien6 osobni ochrann6 pracovni prostiedky:

a)l fchaci org6ny:
b)r

di:

respir6tor se sorpini vloikou

c) ruce:

ochrann6 bnile

d) ostatni E6sti tEla: ochrann'i oddv

ochrann6 rukavice

8. opi rtieni pii nehodSch, haviriich a poi5rech:
8.1 Opatieni v piipadE n6hodn6ho riniku (opafeni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):

wril f odgad okamZit6 zachytit do vhodn6ho sorpiniho materi6lu (Vapex, hlinka apod.). Zabr5nitilniku do kanalizace, povrchov'ich ti
pod: lemnich vod.

8.2 Pruni pomoc (popis poskytnuti pwni pomoci):

oii: d0kladnd vypl5chnout vodou. Pii vdechnuti: pieneseni na ierstv'i vzduch a pievoz k lekaisk6mu vySetieni. Pii zasaieni
pok fky: om'y't mfdlem a vodou, o5etiit kr6mem. Pii poiiU: piinutit poilt tekuUnu (ne ml6ko bni alkohol), nevyvol5vat zvraceni a piev6zt k
8.3 l{etody a materiSly pro omezeni riniku, dalSi pokyny:
Pii c rbtEich nuho vyhledat dalSi l6kaiskou pomoc.
Pii zasaieni

8.4 ProtipoiSmi vybaveni (hasiva, pokyny pro hasiie):
Nak 5dat s odpadem v souladu s piedpisy poZ5mi ochrany. Vhodnfm piistrojem

je pr5Skovf,

8.5 Vfznamn6 telefonni Eisla:

ted notn6 iislo tisiov6ho vol5ni:

112

HasiEskf zSchrannf

sbor:

150

Z5chrannS

sluiba:

155

Policie: 158

9. Osl rtni d0leiit6 fdaje:
Obt :nE jsou moin6 drSZdiv6 tiiinky na pokoiku, pii inhalaci m0ie dojit k bolestem hlavy, nevolnosti, zvraceni.
led 5 se o l5tky vysoce nebezpein6 iivotnimu prostiedi a zejmdna vod5m a vodnim iivotich0m.
led 6 se o l6tky Wsoce nebezpein6 Zivotnimu prostiedl a zeim6na vod5m a vodnim iivotichtm.
10. IdpntifikaEni list nebezpeinSho odpadu zpracoval:
Datum vyhotoveni: 3]'07.2017
JmSno a piijmeni:
Telefon:
E-mail:
Podpis:
Vyi,roie o v proqr;lrlLr

L-VJ

8 (v\,vrw,i tisoft r:z)

IDENTTFTKAdNi

usr N EBEzpeiruEno oDpADU

dle Piilohy

r.

i.

3 vyhla5ky

i. 383/2001Sb.

N5 ev odpadu:

Br lov6 kapaliny

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4. P0
ob

ce

ADR.:

UN

riz/rip:

iovna:

Pn

1993

rto:

dni firma/ n5zev/jm6no a pi'rjmeni:

Os

pSi a Obec:
oprSvnEn6 jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo opr5vnEn6 osoby:

Te

nt

uli

tislo:

odpadu nebo opnivnEn6 osobal

Slt

R.azitko a podois:

E-r

5.

160113

k6lni a chemick6 vlastnosti odpadu(s.lvzhled odpadu, 5.2 Chemick6 stabilata, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci, 5.4

Fyz
M5l

1

DalSi informace)
!t9ilav5' kapaln5. Nebezpeii vzniceni za vyS5ich teplot. Misitelnost s vodou dokonal5. Za norm5lnich podminek nereaKivni. Bod tuhnuti

ler Zii neZ u tist6 vody.

6. Idr

6.t Xllasifikace nebezpetn6ho odpadu:

HP

4 Dr5Zdiv6 pro k0ii a pro oii, HP 14 Ekotoxiclg?

6.2 Dtal5i nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik6ch:
Dri :dlivost, Skodlivost zdravi, schopnost uvoliovat nebezpein6 l5tky do iivotrriho prostiedi pii odstraiov5ni, ekotoxicita.

6.4 Girafick6

symboly nebezpeinfch vlastnosU:

,(
7.Pot adavky prc bezpein6 soustied'ov6ni a piepravu odpadu:
7.7 Technick5 opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustiedovSni):
Pii lr,5ci nejlst, nepit, nekouiit. ShromaZdbvat v obalech zabezpeten'ich proti atmosf6richim vliv8m. ZabrSnit
dos atein6 vEtr6ni mistnosti, pracovistd.

iniku do vod. Zabezpeiit

Doporuien6 osobni och ran n6 pracovni prostiedky:

7.2

a), lfchaci orginy:

fii:

b)

c) ruce:

ochrann6 rukavice pryZov6

d) ostatni tSsU t6la: ochrann'i od6v

ochrann6 bnile

8. oPi rtieni pii nehodSch, hav6riich a poiSrech:

8.1 Opatieni v piipadE n5hodn6ho riniku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Pii 'arzlitL Uniku: pouiit vhodnf sorbent popiipadd poknit piskem, PouZid sorbent a kontaminovanou zeminu odtEiit a umistit do vhodnrich
n6d ob. Zabranit

[niku do kanalizace nebo vodniho toku.

8.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
Pii nsa2enl oii: vypl5chnout proudem pitn6 vody, piev6zt k l6kaiskdmu vy5etieni. Pii vdechnuti: vyn6st na ierstui vzduch, nutno piev6zt
k16 kaisk6mu vy5etieni. Pii zasaieni pokoZky: omft mfdlem a vodou, oSetiit kr6mem. Pii poiitf: vypit 0,5 | vlain6 vody (ne ml6ko ani
;

8.3 Metody a materiSly prc omezeni 6niku, dalSi pokyny:
Pii lbtEich nutn€ l6kaisk6 o5etieni!
,

8.4 Protipoiiirni nybaveni (hasiva, pokyny pro hasiEe):
Nak lSdat s odpadem v souladu s piedpisy poi5mi ochrany. Nehasit vodou. Vhodn'im piistrojem je pr55koW.
8.5 VfznamnS telefonni Eisla:

iislo tisiov6ho volSni:
9. Os rltni d0leiit6 6daje:
Jed notn6

112

Mo nost bolesti hlavy, dr5Zdi sliznice, narkoUck6
Riz

10.

Hasi6skf z6chrannf

sbor:

150

ZSchrann5

sluiba:

155

Policie:

158

riiinky apod.

o ohroZenl zejm6na kvality vod, p0d a okolnich ekosyst6m0.

Ir entilikaini list nebezpe-nGho odpadu zpracoval:

Riziko znehodnoceni zdroj0 pitn6 vody.

Datum vyhotoveni:

02.08.2017

Jm rrro a piijmeni:
Tel

*on:

E-mail:

Podois:
\/yrvllferro v pl-ograrriu

[:\i

I

B (\'!v',\',/ inisoft

cu

)

IDENTTFTKAdNi

usr

dle Pfilohy

r.

NEBEzpeinEno oDpADU

i. 3 Whlri5ky -. 383/200r

N6 ev odpadu:
Ne tznouci kapaliny obsahujici nebezpedn6 lStky

Sb.

2.K6dodpadu:
3- K6d podle

160Lt4

ADR:

UN

4. P0{odce odpadu nebo opnivnEnS osoba:
Obghodni firm a I ninev I jm6no a piijmeni:

tislo: 3082

ICO:

tiz.trilpt

Sidlo:

PSi a Obec:
oprSvnEn5 jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr5vn€n6 osoby:
Razitko a podois:
5. Fyi kSlni a chemickE vlastnosti odpaduls.r vzhled odpadu, 5.2 chemickS stabilita, 5.3 l.toinost nebezpelnfch reakci, 5.4 DalSi informace)
TE] tvou sloZkou nemznoucich chladicich kapalin

6. Ide ntifi kace nebezpeinosti :
6.1 Klasifikace nebezpeEn6ho

odpadu:

je 1,2 - ethandiol (ethylenglykol). Jde o l6tku neomezen6 misitelnou

HP 5 Toxicita pro specifick6 cilov6 orgSny

/ Toxicita pii vdechnuti, HP

s vodou.

14 Ekotoxichi

6.2 Dal5i nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
Tox icita, ekotoxicita.

h vlastnosU:

7.Poiadavky prc bezpein6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 TechnickS opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky

na soustiedov5ni):
v uzaruien'y'ch, t&nfch n5dobdch v dobie vEtran'ich objeKech. ZabrSnit nerim6rn6mu zahiiv5ni odpadu. NepouZivat jiskiiv6
n63 :roje, vylouiit slryk s horkfmi piedm6ty. Pii prSci nejist, nepit, nekouiit.

Skle dovat

7.2 Doporuien6 osobn i ochran n6 pracovni prostied ky:
a) lfchaci orgSny:

b)

rii:

c)

ruce:

ochrann6 rukavice pryiov6

d) ostatniiSsti tEla: ochrann'i

ochrann6 brfle

odEv

pii nehodich, hav5riich a poiSrech:
8.1 Opatieniv piipadE n6hodn6ho 6niku (opaUeni na ochranu zdraviaosob, opatieni na ochnnu iivotniho prostiedi):
Zab rdnit dalSimu unikSni odpadu. Unik likvidovat s pouiitim vhodn6ho sorpiniho materi5lu (Vapex fibroil, hlinka apod,) piipadnd pouiit
mat eri5l z okoli (pisek, hlina). Zabr6nit vniknuti do kanalizace, nebo vodniho toku. PouZiW sorbent a kontaminovanou zeminu odt6iit a
8.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):

8, oPi rEeni

Pii i :asaieni oiit vypl5chnout proudem pitn6 vody a zajistit l6kaiskou pomoc. Pii vdechnuti: postiien6ho piemistit na ierstui vzduch a
zaji:tiit l6kaiskou pomoc, Pii poZiti: podat 1/2 | vody (nejl6pe vlain6) vyvolat zvraceni, pot6 podat 10 tablet iivoii5neho uhli rozdrcenfch ve

8.3 Metody a materi5ly prc omezeni riniku, dalSi pokyny:
Pii t rrojevech nevolnosti a jinfch obtEi je nutn6 l6kaisk6 o5etieni.
8.4 ProUpoiSmi vybaveni (hasiva, pokyny pro hasite):
Nak l5dat s odpadem v souladu s piedpisy poidrni ochrany. Nehasit vodou. Vhodn'im piistrojem

je p6norri nebo pr65kovf.

8.5 Vfznamni telefonni iisla:

112

HasiEskf z6chrannf sbor: 150
ZSchrann6 sluiba: 155
Policie: 158
e:
toxichi, hlavni nebezpeinost piedstavuje poiiti. V prvni f5zi otravy pieva2uje narkotick6 p8sobeni (opilost),

Jed notn6 6islo tisiov6ho
9.

vol6ni:

z6vain6, poSkozeni ledvin. Pii vyS5ich teplot6ch m0Ze

ie.

lO. Ic lntifi kaini list nebezpein6ho odpadu zpracoval:

bft vfznamn5 i inhalace.

M0Ze dojit takd k podrdid6ni

Datum vyhotoveni:

02.08.20t7

Jm no a piijmeni:
Tel

rfon:

E-mail:

Podois:
\lllivoia:rlci v pTOqrar[] EVI B (vtit,rv ini\oft rz)

rDENTrrmnini LIST N EBEZPECNEHO ODPADU
dle

hy

i. 3 whl55ky E. 383/200r sb.

1. N5r zev odpadu:
od pady obsahujici ropn6 l5tky

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4. P0

160708

ADR:

UN

tislo: 3082

:e odpadu nebo opnivnEnS osoba:

ilni firma/n5zev/jm6no a piijmeni:

oh

rio:
rizlrip:

Sft

ovna:

Pn
UIi
Os

PSi a Obec:

opr5vnEn5 jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo opr5vnEn6 osoby:

l:

Te

r

E-r

R.azitko a podpis: ......

5.Fv ik5lni a chemick6 Ylastnosti odpaduls.r

vzhled odpadu, 5.2 GhemickS stabilita, 5.3 Moinost nebezpetnfch reakci, 5.4 Dalii informace)

lGr alnf odpad s obsahem ropn'ich l5tek

6. Idr

6.t Klasiftkace nebezpeEnSho odpadu:

HP

3 Hoilav6, HP 4 Dr6Zdiv6 pro k0ii a pro oii, HP 14 Ekotoxick'i

6.2 Dal5i nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
5ko llivost zdravi, schopnost uvoliovat nebezpein6 l5tky do iivotniho prostiedi pii odstraiov5ni, ekotoxicita, hoilavost

6.4 Grafi ck6

symboly nebezpe6nf ch vlastnosti:

,(
7. Po adavky prc bezpeEn6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 Technick5 opatieni (zp0sob bezpetn6 piepravy, poiadavky na soustied'ovini):

skl dovat v nddobach zabezpetenfch pied fiinky atmosf6richich vliv0. Zabr6nit 0niku do vod. Pii pr5ci nejist, nepit, nekouiit,

7.t Doporuien6 osobni ochrann6 pracovni prostiedky:
a) lfchaci orginy: respir5tor

lEi:

b)

c) ruce:

ochrann6 rukavice pryiov6

d) ostatni t5sti t€la: ochrann'i od6v

ochrann6 bnile

pii nehoddch, havSriich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipadE nShodn6ho riniku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prcstiedi):

8. oPi rFeni

Pii 'ozsypu absorbovat do vhodn6ho materi5lu a shrom5idit do p0vodniho nebo n5hradniho obalu. Zabr6nit 0niku do vod.

8.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
Pii zasaieni oEi: vypl5chnout proudem vody a zajistit l6kaiskou pomoc. Pii vdechnuti: postiiendho piemistit na tersMi vzduch. Pii zasaieni
pok oiky: omft m'idlem a vodou, osetiit krdmem. Pii poiiti: vyvolat zvraceni a zajistit okamiitou l6kaiskou pomoc.
8.3 Metody a materiSly prc omezeni 6niku, dal5i pokyny:
Pii rojevech nevolnosti a jin'fch obtEije nutn6 l6kaisk6 o5etieni.
r

4.4 PrcUpoi6mi vyDaveni (hasiva, pokyny prc hasiEe):
Nal I6dat s odpadem v souladu s platnfmi piedpisy v oblasti poZ5rni ochrany. Nehasit vodou! Vhodnfm piistrojem je pr65koui. Pii poi5ru
m0; ie doch5zet k vfvoji toxichich plyn0.
8.5 VfznamnS telefonni iisla:

notn6 iislo tisiov6ho volSni:

112

Hasiiskf zdchrannf sbor:

150

Zilchrann6sluiba:

155

158

9. Os rtni dulezate udaie:

Vc

rsledku piltomnosti ropn'ich l5tek moZnost
chr nik5lii v kalu.

dr6id6ni pokoZky a sliznic. Dal5i toxikologick6 ridaje jsou zSvisl6 na piipadn6m sloieni

Olc e jsou vysoce

10.

Ir

nebezpein6 zejm6na vod6m a vodnim iivotichfim. Nelze zanedbat ani piipadnV riiinek dalSich Skodlivin piitomnVch v
entifi kaini list nebezpeEn6ho odpadu zpracoval:
Datum vyhotoveni: 02.08.2017

Jm rno a piijmeni:
Tel

:fon:

E-mail:

Podois:
Vltvoieno \/

proqr arnu EVI

il

(wv',$/

irisoft

r-z)

TDENTTFTKAdNi

usr N EBEzprinEno oDpADu

dle Piilohy

E. 3

vyhlaiky

i.

383/2001 sb.

l. l{5r zev odpadu:

od padni vody obsahujici nebezpeEn6 tdtky

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

odpadu nebo oprdvnEnS osoba:
frma I nSzev ljm6no a pffjmenf:

161001

ADR:

UN

tislo: 3082

rio:
r&.trilp.
PSC a Obec:

opr5vnEn5 jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo oprdvnEn6 osoby:

E-4ail:
Razitko a podpis:
5. Fyz ik6lni a chemick6 vlastnosti odpaduls.r Vzhled odpadu, 5.2 chemickS stabilita, 5.3 Moinost ne6azFeEnfch reakci, 5.4 Dal5i informace)
Kar alnf odpad s obsahem nebezpetnrich l5tek.

6. Ide nUfi kace nebezpeinosti:
6.1 Klasiftkace

nebezpein6ho odpadu:

HP

4 Dr5Zdiv6 pro k0Zi a pro oii, Hp 14 Ekotoxichi

6.2 Dal5i nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloikSch:
Ekc ,oxicita, schopnost uvoliovat nebezpein6 l5tky do iivotniho prostiedi pii odstraiov5ni

6.4 Grafickd

symboly nebezpeinf ch vlastnosti:

,(
7.Po)adavky prc bezpeEn6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:

7.1 TechnickS opatieni (zp0sob bezpeEn6 piepravy, poiadavky na soustied,ovSni):

Skk rdovat v uza.vien'ich kyselinovzdorn'fch obalech fiimkach) chr5n6n'ich pied mrazem a vy55imi teplotami v dobie vEtrateln'ich

mis Inostech. Pii pr5ci nejist, nepit, nekouiit.

7.2 Doporuicn6 osobn i och rann6 pracovni prostiedky:
a) liichaci org5ny: respir5tor proti anorganichim par6m

c) ruce:

b) ,cl:

d) ostatniiiisti tEla: ochrannf odEv, gumov5 z5st6ra, gumov5 obuv

ochrann6 brfle nebo Stit

ochrann6 rukavice pryiov6

pii nehod6ch, hav5riich a poiSrech:
8.1 Opatteni v piipadE n5hodn6ho riniku (opatieni na ochrcnu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):

8. oPi rfieni

Pii 'ozliti ne.utralizovat vSpnem nebo roztokem hydroxidu sodn6ho. Pot6 kontaminovanou plochu oiistit vhodnrim sorbentem (pisek, hlinka
upotiebenf sorbent uloiit do plastov6ho obalu a d5le s nim nakl6datjako s nebezpetn'im odpadem (15 02 02).
r

apo d,),

8.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
Pii : IasaZeni

ofi:

d8kladn6 vypl6chnout vodou (15 min,) a vyhledat l6kaiskou pomoc. Pii vdechnuti

: postiien6ho piemistit

na

ierstui

wdttch a zajistit l6kaiskou pomoc, Pii poZiti: vypit maxim5lni mnoistvi vody a okamiit6 zajistit l6kaiskou pomoc. Pii zasaieni pokoiky:
8.3 Metody a materi5ly pro omezeni 6niku, dal5i pokyny:
Pii rrojevech nevolnosti a jinfch obtiiije nutn6 l6kaisk6 oSetieni,
r

8.4 PrctipoiSrni vybaveni (hasiva, pokyny pro hasi6e):
Obr ykle se jedn6 o nehoilar,ni odpad. V piipad6 poi5ru pouiit pr65kovf hasici piistroj.
8.5 Vfznamni telefonni Eisla:
Jed notn6iislotisiov6hovol6ni:112

HasiiskfzSchrannfsbor:

150

ZSchrann6sluiba:

155

Policie:158

9. Od r|ni duIezite Udaje!
Kys rliny- nemaji specifick6 tiiinky, p0sobi zejmdna svou kyselostf, V pfftomnosti vEtSiho mnoistvi vfpar0 dr5Zdi sliznice, roztoky zp0sobuji
z6n rt aZ polept6ni pokoiky. Olovo je kumulativnijed hromadici se v kostech. CharaKer otravy: poSkozeni ierven'ich krvinek, ledvin a jater,

ner ov6ho srst6mu, c6v a svalstva.

lO. Ir :ntifi katni list nebezpein6ho odpadu zpracoval:
Jm rno a piijmeni:
Tel

rfon:

E-mail:

Datum vyhotoveni : 09.05.2016
Podpis:
Vyivoielro v prograilr EVl B (\.,/,irw irrisofr,cz)

IDENTTFTKAdNi

usr N EBEzpeinEno oDpADU

dle Piilohy

E. 3

whl55ky i. 383/2001 sb.

1. N5 ev odpadu:
Vo n6 koncentrdty obsahujici nebezpeEn6 l6tky

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4. P0
ob

:e odpadu nebo oprSvnEn5 osoba:

lni firma/n6zev/jm6no

Si(

Rynoftice

ovna:

Prt

t49, 46353

a piijmeni: GESTA a.s,

Rynoltice

Rynottice

161003

ADR:

UN

iislo: 3082

rio: q+segzgs
fizyrir: trO

GESTA a.s. Rynoltice

149

pSt a Obec: 46355 Rynoltice
opr5vnEnS jednatjmEnem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:

uti

Rynoltice

Os

t:

Te

Razitko a podpis:
a chemick6 vlastnosti odPadu(s.l vzhled odpadu, 5.2 Chemick5 stabilita, 5.3 Moinost nebezpeEnfch reakci, 5.4 Dalii informace)
Kal llnf odpad s obsahem nebezpeinfch l5tak r0zn6ho sloieni
E-r

5.Fv ikiilni

6.
6.1

nUfikace nebezpinosti:
Klasifikace nebezpein6ho odpadu:

HP

4 Dr5idiv6 pro k8ii a pro oii, Hp 14 Ekotoxichi

6.t Dal5i nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloikich:
HP

I DrSidivost

HP L4

Ekotoxichi

Grafick6 symboly nebezpetnfch vlastnosti:

!>(
7. Poi radavky pro bezpeEn6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:

7.L TechnickS opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustied,ovini):

Sklr dovat v uza.vien'ich kyselinovzdornfch obalech fiimk5ch) chr5n6nrich pied mrazem a vy5Simi teplotami v dobie v6trateln'ich
misi :nostech. Pii pr5ci nejist, nepit, nekouiit.

7.2 DoporuEen6 osobni och rann6 pracovni prostied ky:
a) lfchaci orgdny: respirStor proti anorganichim par5m

b)

rii:

ochrann6 brfle nebo Stit

c)

ruce:

ochrann6 rukavice pryiov6

d) ostatni EiisU tEla: ochrannf od6v , 9umov6 zSst6ra, gumovd obuv

8. Opi rfeni pii nehodich, hav5riich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipadE n6hodn6ho riniku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
Pii r ozliti ne.utralizovat vSpnem. nebo roztokem hydroxidu sodn6ho. Pot6 kontaminovanou plochu oiistit vhodnfm sorbentem (pisek, ilinka
apo d.), upotiebenf sorbent uloiit do plastovdho obalu a d5le s nim naklddatjako s nebezpein'im odpadem (15 OZ O2),
4.2 Prvni pomoc (popis poskytnuti prvni pomoci):
Pii : :asaieni otl: !t\!adnd vypl5chnout vodou (15 min.) a vyhledat l6kaiskou pomoc. Pii vdechnuti : postiien6ho piemistit na ierstv'i
vzdr ,ch a

zajistit l6kaiskou pomoc, Pii poiiti: vypit maxim6lni mnoistvi vody a okamZit6 zajistit l6kaiskou pomoc. Pii zasaZeni pokoiky:

8.3 Metody a materiSly prc omezeni riniku, dal5i pokyny:

Pii I lrojevech nevolnosti a jinVch obtEi je nutrr6 l6kaisk6 o5etieni.

8.4 ProUpoiiirni vybaveni (hasiva, pokyny pro hasiEe):
Obv ykle se jedn5 o nehoilarni odpad. V piipadE poi5ru pouiit pr55kovf hasici piistroj.
8.5 VfznamnS telefonni iisla:

ted notn6 6islo tisiov6ho
9. Os| rtni d0leiit6 tdaje:

vol6ni:

112

Hasitskf zichrannf sbor:

150

Z5chrannS

sluiba:

155

Policie:

Kys llny_ nemaji specifick6 tiEinky, pfisobi zejm6na svou kyselosti. V piitomnosti vEtiiho mnoiswi vfpart dr5idi sliznice, roztoky zp0sobuji
zin t aZ poleptani pokoiky. Olovo je kumulativni jed hromadici se v kostech. CharaKer otravy: poSkbzenl ierven'ich krvine( ledvin a iatirr,

ner ov6ho syst6mu, c6v a svalstva,

Ir :ntift kaEni list nebezpetn6ho odpadu zpracoval:
Jm no a piijmeni:
Tel fon:
E-mail:

10.

Datum vyhotoveni:

02.08.2017

Podois:
V)ri\roielo \; progt.jrnu EVI ll (wr,,,i.r inisoil cz)

IDENTTFTKAdNi

usr NEBEzpeinEno

dle Pfflohy

i.

oDpADU

3 vyht5Sky E. 3s3/2001 Sb.

1. l{iil zev odpadu:

od padnl voda z regenerace olej0

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4. P0

191103

ADR:

UN tislo:

:e odpadu nebo oprSvnEn6 osoba:

ilni firma/n5zev/jm6no a pffjmeni:

ob

rio:

rdzlrip:

Si(

ovna:

Prt

uli

PSi a Obec:

opr5vnEn6 jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo opr5vnEn6 osoby:

Os

t:

Te

r

E-t

5.Fv ikiilni
Vor n6

Razitko a podpis:
a chemick6 vlastnosti odPadu(s.l vzhled odpadu, 5.2 chemickS stabilita, 5,3 trtoinost nebezpeinfch reakci, 5.4 Dalsi informace)

roztoky s obsahem ropnrich l6tek.

6. Ide nUfikace nebezpeEnosti :
6.t Klasifikace nebezPein6ho odpadu:

HP

3 Hoilav6, HP 4 Dr5idiv6 pro

ktii

a pro oii, HP 14 Ekotoxickf

6.2 Dal5i ne_bezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloikich:
Dri idivost, 5kodlivost zdravl, ekotoxicita, schopnost uvoliovat nebeipein6 liitky do iivotniho prostiedi pii odstraiov6ni, hoilavost

6.4 Grafick6

symboly nebezpe€nfch vlastnosU:

,(
7.Poiiadavky pro bezpein6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 Technick5 opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky

na soustied,ovini):
Pii lrSci.nejist, nepit, nekouiit. Skladovat v uzavien'y'ch nSdob6ch zabezpeienfch pied niinky atmosf6riclcich vlivfi. N5doby musi b'it
zab:zpeieny pied piipadn,fm rlnikem zSchytnou vanou, jimkou a nebo technickfm provedenim n5dob (dvilupl5Stov6). Zabr5nit [niku do
I

voo

7.2 DoporuEen6 osobn i ochran n6 pracovni prostied ky:
a) liichaci org5ny: respir5tor se sorpdni vloikou
b)

rii:

c)

ruce:

ochrann6 rukavice

d) ostatni iSsti tEla: ochrannf od6v

ochrann6 bnile

pii nehodSch, hav5riich a poi5rech:
8.1 Opatieniv piipadE n5hodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdraviaosob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
wli f odgad okamiit€ zachytit do vhodndho sorpiniho materi6lu (Vapex, hlinka apod.). Zabr6nitriniku do kanalizace, povrchovfch ii

8. Opi ttieni

pod zemnich vod.

8.2 Prvni pomoc (popls poskytnuti prvni pomoci):
Pii za.saZeni odi: d8kladnE vyplichnout vodou. Pii vdechnuU: pieneseni na ierstrni vzduch a pievoz k l6kaisk6mu vy5etieni. Pii zasaieni
pok oiky: omft m,idlem a vodou, oSetiit kr6mem. Pii poZiti: piinutit poiit tekutinu (ne ml6ko ani alkohol), nevryol5vat zvraceni a piev6zt k

8.3 Metody a materidly prc omezeni 6niku, dalSi pokyny:
Pii r )btiZich nutno vyhledat dal5i l6kaiskou pomoc.

8.4 Protipoiiirni vybaveni (hasiva, pokyny pro hasiie):
Nak lSdat s odpadem v souladu s piedpisy poiilrni ochrany, Vhodn,im piistrojem

je pr5Skovf.

8.5 Vfznamn5 telefonni iisla:
Jed notn6 Eislo tisiov6ho
9. Osl rtni
Obt :nE

vol6ni:

112

Hasitskf z5chrannf sbor:

Z5chrann5

sluiba:

155

Policie:

158

d0leiit6 0daje:
jsou moZn6 drSZdiv6 rliinky na pokoZku.

Vz vislosti na obsahu ropn'ich l6tek se m0Ze jednat o odpad nebezpetnf Zivotnimu prostiedi a zejm6na vod5m a vodnim iivoiich0m.
10.

Idpntifikaini list

nebezpeEn6ho odpadu zpracoval:

Datum vyhotoveni: 02.08.20t7

Jm6no a piijmeni:

Telbfon:

E-mail:

Podois:
V),i-voiefo

v )ogr arru

EVI B (wvrw

irisofti,z)

IDENTIFIKACNI LIST
dle

N

EBEZPECNEHO ODPADU
i.

E.3

383/2001 Sb.

1. Nriz ev odpadu:

Jinj kapaln'i odpad ze sanace podzemni vody obsahujici nebezpein6 l6tky

2.K6dodpadu:
3. K6d oodle

4. POr
Obt

lni firma/n5zey/jm6no a piijmeni:

UN

fislo: 3082

tEo= qclgqgql

AQUATEST a,s,

tiz.ltEp: ztt+

Geologicki 988/4, 15200 Praha 5

ovna:

Ulit

AQUATEST a,s.

PSi a Obec: 15200

Geologicka 988/4

Os(

opr6vn6n6 jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:

Telt

t:

E-n

ADR:

:e odpadu nebo opr6vnEn6 osoba:

sid
Pro

19L3O7

:

Praha 5

Razitko a oodois:

5" Fyz kSlni a chemick€ vlastnosti odpadu(s.l vzhled odpadu, 5.2 Chemick6 stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci, 5.4 DalSi informace)
rGh r8zn6 konzistence s obsahem ropn'ich l5tek (NEL).

6.

tifi kace nebezpe-nosti:
6.1 llasifikace nebezpein6ho odpadu:

HP

4 Dr5idiv6 pro k0ii a pro oii, HP 14 Ekotoxichi

6.2 ralSi nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
HP
HP

Dr5Zdivost

I Ekotoxicita

symboly nebezpeinfch vlastnosti:

6.4

I
o

7.Poladavky pro bezpetn6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.L TechnickS opatieni (zp0sob bezpetn6 piepravy, poiadavky
Skle dovat

na soustiedbv5ni):
v zabezpeien'ich kontejnerech fiimkSch), zamezit vyplachov5ni Skodlivin do okoli. Pii prSci nejist, nepit, nekouiit.

7.2 Doporuien6 osobni ochrann6 pracovni prostYedky:

a)( lfchaci

orginy:

b)r rii:

ochrann6

c)

bnile

ruce:

ochrann6 gumov6 rukavice

d) ostatni iSsti tEla: ochrannf od6v a obuv

pii nehod6ch, hav5riich a poiSrech:
8.1 Opatieni v piipad6 n6hodn6ho 0niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho ptostiedi):
Shrr lm6idit do p0vodniho nebo n6hradniho obalu, kontaminovanou plochu otistit pomoci vhodn6ho sorbentu (vapex, piliny), pouZitf sorbent
uloi it do uzavien6ho obalu, Zdbr5nit fniku Skodlivin do vod,
8.2 Prvni pomoc (popis pos$nuti pruni pomoci):

8. oPi rEeni

Pii : rasaZeni oii: vypl5chnout oii proudem vody, piev6zt k l6kaisk6mu oSetieni. Pii vdechnuti: piemistit postiien6ho na derstrni vzduch. Pii
749 rieni pokoiky: om,it m,idlem a vodou, osetfit vhodnim kr6mem. Pii poZiti: vypl6chnout rista, vypit velk6 mnoZstvl vody (moZno pouiit

8.3 Metody a materi6ly prc omezeni 6niku, dalSi pokyny:
Pii r lal5ich obtiiich nutn6 l6kaisk6 vy5etieni. Informovat l6kaie o charaKeru l6tky.
8.4 Protipoiiirni vybaveni (hasiva, pokyny prc hasiie):
Nak lddat s odpadem v souladu s piedpisy poZ6rni ochrany. v piipad6 po#ru lze hasit vodou.
8.5 Vfznamn6 telefonni iisla:
Jed notn6 Eislo

tisiov6ho volSni:

112

Hasiiskf zSchrannf sbor:

150

Z5chrann5

sluiba:

155

Policie:

158

9. Os rtni d0leiit€ fdaje:
ob cn6 jsou moZn6 dr6Zdiv6 riiinky na pokoZku, pii inhalaci mflie dojit k bolestem hlaw, nevolnosti, zvraceni - v5e z6visl6 na obsahu
5kc llivin.
Vzl edem k obsahu NEL se iedn6 o odpad wsoce nebezoednV oro Zivotni prostiedi a zeim6na vod5m a vodnim iivoiich8m.
Datum vyhotoveni: 02.08.2017
10. I( entifikaini list nebezpetn6ho odpadu zpracoval:

Jm no a piijmeni:
Tel

:fon:

E-mail:

Podois:
V,i'lvoierro v prolllamLl I:Vl lJ ('',rn\,v,ini!;oft (z)

TDENTTFTKAdNi

usr

dle Pfflohy

t.

NEBEzprinEno oDpADU

3 whl5Sky

i. 383/2001

Sb.

1. N5i :v odpadu:

liny

Kys

2.K6dodpadu:
3. K6d podle

4. P0v dce odpadu nebo opr6vnEn6 osobal
Obt odni firma/ n5zev/jm€no a piijmeni:
sidl
Pro ,zovna:
Ula(
Os€

200LL4

ADR:

UN

iislo: 3254

ICO:

r&,.trEpz

PSC a Obec:
a opr5vnEn5 jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo opr5vnEn6 osoby:

Telr on:

Razitko a podpis:
E-n il:
5. Fyz k5lni a chemick€ vlastnosti odpadu(s.l Vzhled odpadu, 5.2 Chemick6 stabilita, 5.3 Moinost nebezpeinfch reakci,5.4 Dal5i informace)
v6r nou bezbarv5 kapalina hustoty vdtii neZ 1000 k9/m3, siln6 kysel6 reakce. M0ie mit oxidaini a hygroskopick6 vlastnosti.

6. Ider rtifikace nebezpeinosti :
6.1 Klasifikace nebezpin6ho odpadu: HP 5 Toxicita pro specifick6 cilov6 org5ny / Toxicita pii vdechnuti, HP I Zirav6, HP 14
Ekol o.xick'i

6.2 DalSi nebezpeEnost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeinfch sloik5ch:
lira,/ost, toxicita, ekotoxicita, oxidadni schopnost, schopnost uvoliovat nebezpetn6 l5tky do iivotniho prostiedi pii odstraiovSni.

symboly nebezpe6nfch vlastnosti:

6.4

7.PoZadavky pro bezpein6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:

7.1 Technick5 opatieni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustiedbv6ni):
Skla dovat v uzavien'ich n5dob6ch, ve skladech s kyselinovzdornou podlahou zabezpeienfch proti atmosf6richim vliv0m. Pii pr5ci nejist,
nepi t. nekouiit,

7.2 Doporuten6 osobni och rann6 pracovni prostiedky:

a)d fchaci org5ny:

maska proti anorganichim kyselrim

b)o ti:

ochrann6 bnile

parilm c) ruce:
d) ostatniiSsti

ochrann6 pryiov6 rukavice

tila:

ochrann,f odEv, gumov5 z5st6ra, gumov5 obuv

pii nehod6ch, havSriich a poi5rech:
8.1 )patieniv piipadE nShodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravia osob, opatieni na ochranu iivotniho prosFedi):
Pii dniku do #chytnfch jimek, pieierpat do prlvodnich nebo n5hradnich obal8 nebo neutralizovat vSpnem. Pii nehod6ch mimo chrdnEn6

8. Opi tireni
1

objr

<tty

(sklady) zavolat hasiie nebo odbornou sanaini firmu,

8.2 rrvni pomoc (popis poskytnuti pruni pomoci):
Pii i maieni ofl: vypl5chnout oti proudem vody a pievdzt k l6kaii, Pii vdechnuti: pien6st na ierstui vzduch a piev6zt k l6kaisk6mu
vy5( ieni. Pii zasaZeni pokoZky: om'it m'idlem a vodou, o5etiit vhodn'im kr6mem. Pii poiiti: Wpit sklenici vody s jednou aZ dv6ma lZiikami
8.3 uletody a materi6ly prc omezeni 6niku, dal5i pokyny:
Infc movat l6kaie o charaKeru l6tky.

8.4 Irotipoi5mi vybaveni (hasiva, pokyny prc hasi-e):
Obv 'kle se jedn5 o nehoilarni odpad. V piipadd poZ5ru mSZe

dojit ke vzniku toxichich plyn0. Vhodnfm hasicim piistrojem je pr55kov,i.

8.5 /fznamni telefonni tisla:
Jed rotn6 iislo tisiov6ho

vol5ni:

112

Hasiiski zSchrannf sbor:

ZSchrannS

sluiba:

155

158

9. Ost Itni doleZite udaje:

ai dusiv6 rifinky (ed6m plic). LeptavE p8sobi na pokoiku a sliznrce.
Latt r nebezpein6 vodSm a na dan'i ekosyst6m p0sobi zejm6na svou kyselostf, NEKer6 kyseliny tvoii s organichimi l5tkami vfbuSn6 smEsi.
D16; Civ6

10. rd rntifi kaEni list nebezpeEn6ho odpadu zpracoval:
Imr no a piijmeni:
Tel
E-mail:

fon:

Datum vyhotoveni:

02.08.2017

Podpis:
\1,1,,'i.r'c J :loqtcrr,U I Vl l: r.lrrr'r

i

;sorr (.,)

IDENTTFTKA6Ni

usr N EBEzpriruEno oDpADU

dle Piilohy

E. 3

vyhl55ky

t. 383/2001 sb.

1. Ni rev odpadu:

a

ady

2,Kridodpadu:

od adni louhy

4.

3. K6d podle

Pd

:e odpadu nebo opr6vnEn5 osoba:

ot

ini firma/n5zev/jm6no a pffjmenir

Sil
Pr

200115

ADR:

UN

iislo: 3266

rio:
ICZJTCP=

ovna:

pSi

UI

a obec:

opr5vnEn5 jednat jm6nem p0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoby:

Os

t:

Te
E.

r
Razitko a podpis:
5. Fv: likSlni a chemick6 vlastnosti odpaduls.r vzhled odpadu, 5.2 ChemickS stabilita, 5.3 Moinost nebezpinfch reakci, 5.4 Dal5i informace)
KaI tptry_oOpfQ
I'Vdroskopiclcf, obsahujici l6tky silnE alkalick6 reakce. Odpad obvykle obsahuje roztok hydroxidu a dal5ich zdsadit'ich
l5tr rk.(DEA, MEA)
Pii styku s vodou m0Ze uvoliovat unain6 reakini teplo!

6. Idr

6.i Klasifikace nebezpein6ho odpadu:

HP 5

Toxicita pro specifick6 cilov6 org6ny / Toxicita pii vdechnuti, HP 8 Zirav6, Hp 14

toxichi
6.i Dal5i nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpeEnfch sloikdch:
Ek(

HP 4

Dr5idivost

HP 5 Toxicit-a pro-specifick6 cilov6 orgdny

HP 8 Zftavost
HP 15 Schopnost vykazovat
Ekr toxicita

6.1

pii nakl5d5ni s nim n6kterou z nebezpein,fch vlastnosti, Kerou v dob6 vzniku nem6l

HP 14

Grafick6 symboly nebezpeEnfch vlastnosti:

7. Po adavky prc bezpein6 sousitied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.i Technick5 opatieni (zp0sob bezpetn6 piepravy, poiadavky na soustied,ovini):

skl dovat v obalech zabezpeienfch pied ritinky atmosf6richich vliv8. zabr5nit riniku do vod, Pii prSci nejist, nepit, nekouiit,

7.i Doporuien6 osobni ochran n6 pracovni prostiedky:
a) lfchaci ory6ny: respir6tor

b)

fii:

c) ruce:

ochrann6 rukavice

d) ostatni iSsti tEta: ochrannf

ochrann6 bnile

odEv

8.op atieni pii nehodich, hav6r{ich a poi5rech:
8.1 Opatieni v piipadE n6hodn6ho
Pri vyliti shrom6idit zp6t do p0vodnich
zen tina). Upotieben'i sorbent uloiit do
8.2 Pruni pomoc (popis poskytnuti

riniku (opadeni na ochrunu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prostiedi):
nebo n5hradnich obal0. Pii rozliti zasa2en6 misto zasypat vhodn'im sorbentem (piliny, pisek,
nepropustn'ich obal8 a zasaZenou plochu opl6chnout velhim mnoZstvim vody,

pruni pomoci):

Pri zasaieni oti: vypl5chnout oii proudem vody a piev6zt k l6kaii. Pii vdechnutf: pien6st na tersMi wduch a pievdzt k l6kaisk6mu
vy5 etieni, Pii zasaieni pokoZky: omft mridlem a vodou, oietiit vhodn'im kr6mem. Pii poZiti: vypit sklenici 0,1olo roztoku kyseliny citronovd

8.3 Metody a materiily pro olnezeni 6niku, dalSi pokyny:
Infr )rmovat l6kaie o charaKeru l5tky.
8.4 ProUpoi5mi nybaveni (hasiva, pokyny pro hasiEe):
Obr rykle se jednS o nehoilarni odpad. V piipadd poZ6ru hasit prS5kovfm piistrojem,
8.5 VfznamnS telefonni Eisla:

Inotn6 Eislo tisiov6ho volSni: 112
Hasiiskf z5chrannf sbor: 150
Z5chrann6 sluiba: 155
158
9. Os ahl dillezitC udaje!
sv1 ni leptavfmi 0iinky mBZe zp&sobit poSkozeni oti. Podle koncentrace alk5lie a d6lky p0sobeni vznik6 podr5id6ni aZ poleptiini pokoiky. Pii
vdt :hnuti hrozi polept5ni sliznice,

je odpad svou alkalitou nebezpeinV pro iivotnl prostiedi, vod6m a ekowst6mu,
10. l entifi kaEni list nebezpeEn6ho odpadu zpracovat:
Datum vyhotoveni: 02.08.2017
Jn ino a piijmeni:
Te rfon:
E-mail:
Podois:
Pri rysohich koncentracich

VyL,;Oign6 v i)rograTflLr EVI B (uvvri,,r iirisofi cz)

TDENTTFTKAdNi

usr NEBEzpeirvEno

dle

l.

4.3

oDpADu

4.383/2001 Sb.

il5zev odpadu:
Odpady z diSt€ni chladici vody obsahujici ropn6 l6tky

2.K6dodpadu:
3. K6d oodle

100707

ADR:

UN

4. P0vodce odpadu nebo opr6vnEn6 osoba:
Obchodnf firmalnflzevljm6no a pffjmeni:

iislo: 3082

IaO:

Sldfo:

tiz.fiEpt

Provozovna:

Ulice:

PSe a Obec:
Osoba opr5vnEn5 jednatjm6nem p0vodce odpadu nebo oprSvnEn6 osoby:

Telefon:
Razitko a podpis:
5. Fyzik6lni a chemick6 vlastnosti odPadu(5.l Vzhled odpadu, 5.2 Chemick6 stabilita, 5.3 Moinost nebezpetnfch reakd,5.4 Dal5i informace)
Vody obsahuji ropn6 l5tky.

6. Identifi kace nebezpe-nosti:

6.1 Klasifikace nebezpinEho odpadu: HP 14 Ekotoxickf
6.2 Dal5i nebezpeinost a 6.3 Sloieni, informace o nebezpinfch sloik5ch:
HP 14 Ekotoxicki

6.4 Grafick6 symboly nebezpeinfch vlastnosti:

7. Poiadavky pro bezpein6 soustied'ov5ni a piepravu odpadu:
7.1 Technlck6 opatYeni (zp0sob bezpein6 piepravy, poiadavky na soustiedovini):

7.2 Doporuien6 osobni ochrann6 pracovni prostiedky:
a) dfchaci org6ny: respir5tor se sorpdni vloikou
b)

oii:

brfle

c)

rucel

Ochrannd rukavice pryiov6

d) ostatni iSsti tEla: Pracovni od6v chr5nfui

cel6 tElo, vhodn6 gumov5

z5st6ra

8. Opatieni pii nehodSch, havSriich a poi5rech:
8.1 Opatieni v piipadE n5hodn6ho 6niku (opatieni na ochranu zdravi a osob, opatieni na ochranu iivotniho prosEedi):
Pii vysyp5ni, vyliti shrom6idit do p0vodniho nebo n5hradniho obalu.Absorbovat do vhodn6ho materi5lu (Vapex, hlinka).ZabrSnit 0niku do
vod

8.2 Prvni pomoc (popis

pos$nuti prvni pomoci):

zasaieni oti: vyplSchnout borovou vodou
vdechnuti: piiv6st na terstvi wduch, v piipadE zdrav, obtEi vyhledat l6kaiskou pomoc.
8.3 Metody a materi5ly prc omezeniriniku, dalSi pokyny:
Informovat majitele n5kladu, policii a OkU. Podle rozsahu a charakteru kontaminace i dalSi sloiky (hasite, spr5vce toku, apod.).

8.4 PrctipoiSrni vybaveni (hasiva, pokyny pro hasiEe):
Nehasit vodou.Vhodn'im hasicim piistrojem - pr55kovf

8.5 Vfznamni telefonni Eisla:
Jednotn6 Eislo tisiovEho
9. Ostatni d0leiit6 fdaje:

vol6ni:

112

Hasiiskf z6chrannf sbor:

150

Z6chrannd

sluiba: 155

,

Policie:

158

V d0sledku moZn6 piitomnosti ropn'ich lStek hrozi moinost podrSZd6ni pokoZky a sliznic, bolesti hlavy, nevolnost apod.
Ropn6 lStky a fenolyjsou vysoce nebezpein6 vod6m. V d0sledku je tento odpad nutno povaZovat za nebezpetnri pro danf ekosyst6m

10. IdentifikaEni llst nebezpin6ho odpadu zpracoval:

Jm6no a pifjmeni:
Telefon:

E-mail:

Datum vyhotoveni:

08.08,2017

Podpis:
Vytvoi'eno v pr-ogranru EVI 8 (wwl,inisoft,cz)

Příloha č. 2 k doplnění dokumentace
Tabulka 1: Emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z průmyslových odvětví, které budou přijímány do deemulgační stanice, stanovené v nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v příloze č. 1
Přípustné hodnoty "p"

CZ-NACE

Průmyslový obor/ukazatel

7.10 Těžba a úprava železných rud1)
Těžba a úprava ostatních
neželezných rud
Dobývání kamene pro výtvarné
8.11 nebo stavební účely, vápence,
sádrovce, křídy a břidlice
Úprava a spřádání textilních vláken
13.1
a příze2)
13.2 Tkaní textilií
13.3 Konečná úprava textilií
13.9 Výroba ostatních textilií
Výroba pilařská a impregnace
16.1
3)
dřeva
7.29

16.2

pH

NL

-

mg/l

EL

N-NH4

N-NO2

Ncelk.

Pcelk.

Teplota
vody

Kyanidy
celkové

Kyanidy
snadno
uvolnitel.

Tenzidy
anionaktiv.

Fenoly
jednosyt.

CHSKCr

BSK5

C10-C40

RAS

PAU

Arsen

Baryum

Cín

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

°C

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

+

-

6+

Chrom
mg/l

Chromcelk.
32)

Hliník

Měď

Mangan

Molybden

Rtuť

Nikl

Olovo

Kadmium

Kobalt

Selen

Střibro

Zinek

Železo

Sírany

Chloridy

AOX

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

6-9

40,0

3,0

0,5

1,0

500,0

3,0

5,0

6-9

40,0

3,0

0,5

1,0

500,0

3,0

5,0

40,0

3,0

Benzen Fluoridy Sulfidy
mg/l

40,0

300,0

50,0

5,0

2 000,0

0,3

0,5

0,5

0,500

3,0

3,0

5,0

40,0
40,0
40,0

300,0
300,0
300,0

50,0
50,0
50,0

5,0
5,0
5,0

2 000,0
2 000,0
2 000,0

0,3
0,3
0,3

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,500
0,500
0,500

3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0

5,0
5,0
5,0

3,0

0,01

3,0

0,01

27)

0,01

30)

3,0

0,0130)

0,5

30)

3,0

0,01

30)

0,5

30)

3,0

0,01

30)

0,5

Výroba dřevař., kork., proutěných
a slaměn. výrobků kromě nábytku

Výroba rafinovaných ropných
19.2
produktů
Výroba sur. železa, oceli a
feroslitin, ploch. výrobků (kromě
24.1
pásky za studena), tvář. výrobků za
9)
tepla

a)

25,027)

20,031)

25,027)

125,027)

50,0

2,5

27)

1,0

0,10027)

30,027)

8,027)

40,0
30)
(30,0 )

15,0

Výroba ocel. trub, trubek, dutých
profilů a souv. potrubních tvarovek

6-9

40,0
30)
(30,0 )

15,0

24.3 Jiné hutní zpracování železa a oceli

6-9

40,0
30)
(30,0 )

15,0

Výroba a hutní zpracování drahých
10)
a neželezných kovů

6-9

30,0

24.51 Výroba odlitků z litiny

6-9

40,0
30)
(30,0 )

15,030)

0,1

24.52 Výroba odlitků z oceli

6-9

40,0
30)
(30,0 )

15,0

30)

0,1

6-9

30,0

3,0

150,0

0,5

3,0

0,5

0,500

500,0

2,0

2,0

6-9

30,0

3,0

150,0

0,5

3,0

0,5

0,500

500,0

2,0

2,0

6-9

30,0

2,0

0,5

1,0

50,0

0,8

500,0

200,0

6-9
6-9
6-10
6-10

50,0
20,0
40,0
40,0

0,5

1,0

50,0

0,5

500,0

200,0
200,0

24.2

24.4

Výroba odlitků z lehkých
neželezných kovů
Výroba odlitků z ostatních
24.54
neželezných kovů

24.53

Povrchová úprava a zušlechťování
kovů (povrchová úprava kovů
25.61
11)
včetně plastů , tepelná úprava
kovů, smaltování, lakování)*
25.62 Obrábění
27.00 Výroba elektrických zařízení12)
35.11 Výroba elektřiny13)
35.30.1 Výroba tepla13)
Skladování (distribuční sklady
52.10
ropných látek)

0,1

30)

100,0

30)

0,1

30)

100,0

30)

0,1

30)

100,0

3,0

30,0
30,0

1,0

0,50030) 500,030)

30)

1,0

0,500

30)

1,0

0,500

0,5

0,01

30)

0,5

1,0

0,1

300,0

2,0

3,0
3,0

1,0

0,1

300,0

2,0

2,0
2,0
1,0
1,0

250,0

0,5

2,0

0,5

2,0

0,1

0,5

2,0

0,1

0,5

30)

3,0

30)

3,0

2,0

500,0

0,500

3,0

3,0

0,500

30)

30)

1,0

30)

5,0

500,0

3,0

2,0

30)

0,5

100,0

30)

30)

2,0

30)

0,50030) 500,030)

0,0130)

30)

0,5

500,0

1,0

3,0

100,0

3,0

30)

30)

30)

30)

50,0

150,0

30)

mg/l

0,0527)

6-9

30)

mg/l

2,0

30)

3,0

30)

3,0

2,0

30)

500,0

2,0

1,0

2,0

0,1

0,1

2,0

2,0

2,0

20,0

1,0

0,1

0,1

2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

20,0

1,0

1 500,0**
1 500,0**

5,0

0,01

Tabulka 2: Maximální koncentrační limity vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem pro Havlíčkův Brod, předpokládané koncentrace vody odváděné z DS do ČOV a ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
Ukazatel znečištění
Max. koncetrační limit v 2 hod. (směsném)
vzorku - kanalizační řád
Předpokládané koncentrace vody z DS ("m")
Přípustné znečištění / NEK-RP (NV č.
1)
401/2015 Sb.) , resp. přípusntné znečištění
pro účely § 35 vodního zákona (kaprové
vody)

pH

6-8,5
6-10

5-9

NL

EL

500,0

55,0

-

+

N-NO2

N-NH4

45,0

20,0

6)

0,16

4)

0,126)

Teplota
vody

Pcelk.

60,0

4)

400,0

Ncelk.

10,0
4)

6,0 0,055)6)

40,0

Kyanidy
celkové

Kyanidy
snadno
uvolnitel.

0,2

Fenoly
Tenzidy
anionaktiv. jednosyt.2)
10,0
4)

max. 35,0

29,08)

0,3

0,005

2)

0,3

10,0
4)

0,003

CHSKCr

2 500,0
1 500,0

26,0

BSK5

1 000,0
700,0

5)6)

3,2

C10-C40

RAS

PAU

10,0

1 000,0

10,0

min.
3 000,0

0,1

***

470,0

Arsen

Baryum

Cín

0,1

0,011

0,18

Vysvělivky k tabulce 1:
* - použitá nejpřísnější koncetrace
** - není uvažováno odkaliště popele a čistírna odpadních vod z odsíření
a) Uváděné přípustné hodnoty "p" koncentrací a účinností čištění nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k NV 401/2015. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k NV 401/2015.
1) - Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěného kadmia při těžbě zinku jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.1 přílohy č 1 k NV 401/2015.
2) - Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného trichlorbenzenu jsou uvedeny v tabulce 3 bod 14.4 v příloze č. 1 k NV 401/2015
3) - Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného pentachlorfenolu při ošetřování dřeva jsou uvedeny v tabulce 3 bod 6.5 v příloze č. 1 k NV 401/2015
9) - Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti při výrobě oceli jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.10 v příloze č. 1 k NV 401/2015
10) - Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.7 a kadmia v tabulce 3 bod 2.1 v příloze č. 1 k NV 401/2015
11) - Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia pro elektrolytické pokovování jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.6 v příloze č. 1 k NV 401/2015
12) - Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia pro výrobu galvanických článků a baterií jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.5 v příloze č. 1 k NV 401/2015
13) - Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti ze zařízení spalujících uhlí jsou uvedeny v tabulce 3, bod 1.2.11 v příloze č. 1 k NV 401/2015
27) - Hodnota koncentrace je vyjádřena jako roční průměr. Platí podle Prováděcího rozhodnutí Komise o BAT 2014/738/EU pro rafinaci minerálních olejů a plynů.
30) - Hodnota přípustné koncentrace platí podle Prováděcího rozhodnutí Komise o BAT 2012/135/EU pro závody na výrobu surového železa nebo oceli (primární nebo sekundární tavení) včetně plynulého odlévání s kapacitou překračující 2,5 t za hodinu.
31) - hodnota Z (40,0 mg/l) platící pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického čištění nižší než 12 °C, není uvažována
32) - v příloze č. 1 je v oborech, kde je stanoven ukazatel "Chrom šestimocný", dále stanoven ukazatel "Chrom", u oborů, kde je pouze celkový chrom je uveden ukazatel "Chrom celk.". Usuzujeme, že i pod ukazatelem "Chrom" je myšlen chrom celkový
Vysvělivky k tabulce 2:
1) - přípustné znečištění = hodnota ročního průměru přípustného znečištění povrchových vod / NEK-RP = norma environmentální kvality - roční průměr (nejvyšší přípustná hodnota)
2) - v NV č. 401/2015 Sb. se jedná o ukazatel fenoly
3) - v případě kadmia a jeho sloučenin se hodnoty NEK liší podle tvrdosti vody, která je charakterizovaná pomocí pětistupňové škály tvrdosti: (třída 1: < 40 mg CaCO 3/l, třída 2: 40 až < 50 mg CaCO3/l, třída 3: 50 až < 100 mg CaCO3/l, třída 4: 100 až < 200 mg CaCO3/l a třída 5: ≥ 200 mg CaCO3/l)
4) - závislost na složení vody do deemulgace
5) - nařízením vlády č. 71/2003 Sb. specifikovaná limitní hodnota 6 mg/l (cílová pro kaprové vody) jako P95. Vypočtený konverzní faktor na Cprům = 1,85 (z dat 2010-12)
6) - přípustné znečištění pro účely § 35 zákona
7) - norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná koncentrace (NEK-NPK)
8) - nejvyšší přípustná hodnota
*** - přípustné znečištění pro ukazatel RL550 (pro RAS není stanoveno)

0,025

6+

Chrom

Chromcelk.

Hliník

Měď

Mangan

Molybden

Rtuť

Nikl

Olovo

Kadmium

3)

Kobalt

Selen

Střibro

Zinek

Železo

Sírany

Chloridy

AOX

Benzen Fluoridy Sulfidy

0,1

0,3

0,5

30,0

0,5

100,0

100,0

2,0

300,0

350,0

0,05

0,1

0,3

0,5

5,0

0,5

200,0

10,0

2,0

2 300,0

4)

4)

200,0

150,0

0,025

0,018

1,0

0,014

0,3

0,018

7)

0,07

0,004

≤0,08 (tř. 1)
0,08 (tř. 2)
1,2 0,09 (tř. 3)
0,15 (tř. 4)
0,25 (tř. 5)

0,003

0,002

0,0035

0,092

1,0

0,01

0,8
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1

Úvod

Jelikož je záměr zpracovávat v deemulgační stanici v areálu ČOV Havlíčkův Brod nebezpečné odpady,
je vhodné porovnat současné nejlepší dostupné technologie (BAT) se zamýšleným způsobem
zpracování odpadů v deemulgační stanici.
Techniky BAT jsou shrnuty v dokumentu „Shrnutí Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných
technikách pro průmysl zpracování odpadů“ vydaného Evropskou komisí v srpnu 2005, dále v textu pak
označovaný jako BREF2005. Při určování BAT je zahrnuto 940 technik.

2

Obecná fyzikálně-chemická úprava odpadních vod, pevných látek a kalů

2.1 Definice BREF2005, str. 5
Fyzikálně-chemická zařízení představují většinu provozů na zpracování odpadů. Tento sektor je
reprezentován velkou škálou procesů, které jsou klasifikovány jako "chemická zpracování". Tato škála
je v rozsahu od mísících systémů bez chemických interakcí až po složitá zařízení, která umožňují mnoho
typů zpracování, a některé z nich jsou uzpůsobeny podle zákazníků pro jejich konkrétní odpadní toky.
Proces je navržen pro čištění odpadních vod (znečištěných např. kyselinami/zásadami, kovy, solemi,
kaly), ale obvykle přijímá také různý organický materiál, např. vody z praní a oplachů, zbytky ze
separace oleje a vody, odpady z čištění, odpady z lapačů atd. Tyto materiály mohou obsahovat téměř
jakýkoli průmyslový materiál. Je pravděpodobné, že proces zpracování bude mít nějaký účinek na
organický materiál, např. kvůli chemické oxidaci CHSK, některé organické látky by mohly být
adsorbovány do kalů, nebo při zpracování emulzí by se mohla část organického obsahu oddělit od vodní
fáze.
Tyto systémy zpracování odstraňují a/nebo detoxikují nebezpečné složky rozpuštěné nebo
suspendované ve vodě. Výběr a pořadí jednotlivých procesů určují charakteristiky přicházejícího
odpadu a požadovaná kvalita odtoku. Zařízení na fyzikálně-chemické čištění odpadních vod zpravidla
obsahují následující jednotkové procesy: destrukce kyanidu, redukce chrómu, dvojstupňové srážení
kovů, úprava pH (neutralizace), filtrace pevných složek, biologické úpravy, adsorpce na aktivním uhlí,
odvodnění kalu, koagulace/flokulace a další.
Fyzikálně-chemické zpracování kapalných odpadů a odpadních vod zpravidla odpad rozděluje na jiný
typ odpadu (nejčastěji tuhý) a na odtékající vodu, která většinou není považována za odpad, protože je
součástí jiné legislativy.
Fyzikálně-chemická zařízení mají zásadní význam pro malé a střední firmy. Odpad, který bude muset
být zpracován ve fyzikálně-chemickém zařízení, bude v budoucnu i nadále produkován. Povinné
přijímání odpadu obecně přijatelnými fyzikálně-chemickými zařízeními je výhodou pro obchod a
průmysl, protože usnadňuje správnou likvidaci odpadu a zbavuje průmysl a obchod ekonomické zátěže.
Mohou být určeny následující hlavní konfigurace:
• Vnitropodniková fyzikálně-chemická zařízení. Specializují se na zpracování odpadu
produkovaného danou společností.
• Obecně přístupná fyzikálně-chemická zařízení (poskytující služby). Ta se hodí pro zpracování
odpadu vyprodukovaného v určitých regionech.
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2.2 Komentář
Z hlediska deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíčkův Brod je podstatné, že instalovaná technologie
umožňuje provádět drtivou většinu z výčtu procesů, které jsou uvedeny v kap. 2.1, odst. 3. V případě
odpadních vod s velkým podílem pevných částic je možné obsah cisterny vypustit do jímky na to určené.
Její prostor bude možné vyčistit pomocí UNC nakladače apod. Vodu bude možné přečerpat do
akumulačních jímek A1-A4. Provozování deemulgační stanice poskytující služby v regionu je
ekonomicky výhodnější než provozování vnitropodnikových zařízení v jednotlivých společnostech.
Jednodušší je také z hlediska kontroly správních úřadů.
Důležitý je rovněž čtvrtý odstavec předešlé kapitoly, a sice to, že deemulgační stanice v podstatě
rozděluje kapalné odpady a odpadní vodu na dva proudy, a to:
(1) Vyčištěnou vodu, kterou je možné, za splnění příslušných podmínek (zejména splnění limitu
škodlivin a množství), vypouštět do stávající ČOV.
(2) Další typ odpadu, zpravidla tuhý (kal), který je následně zpracováván dle příslušných
legislativních podmínek, ale už mimo deemulgační stanici a ČOV (bude činit cca 2 - 3 %
z objemu čištěných odpadů).
(3) Další typ odpadu, oleje a koncentráty ze separace, který je následně zpracováván dle příslušných
legislativních podmínek, ale už mimo deemulgační stanici a ČOV.

3

Přehled zpracovávaných odpadů

Tato kapitola udává přehled zpracovávaných odpadů v deemulgační stanici podle jednotlivých skupin
katalogu odpadů. Kapalné odpady přijímané do zařízení jsou zpracovány dle vstupních informací o
vlastnostech odpadu, základního popisu odpadu, případně doplňujících chemických analýz. Každá
skupina odpadů je analyzována z hlediska jednotkových operací, viz. BREF2005, kap. 2.3.2 a kapitola
5.

3.1 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního
a chemického zpracování nerostů a kamene (01)
Odpady přijímané do deemulgační stanice:
01 05 05

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

N

Jednotkové operace: srážení, sedimentace, filtrace, gravitační odloučení
Závěr: technologie DS umožňuje likvidaci tohoto typu odpadu.

3.2 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického
zpracování uhlí (05)
Odpady přijímané do deemulgační stanice:
05 01 03

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

N

05 01 06

Ropné kaly z údržby zařízení

N

05 01 14

Odpad z chladicích kolon

O
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05 06 04

Odpad z chladicích kolon

O

Jednotkové operace: dle konkrétního typu odpadu
V tomto typu odpadu lze obecně předpokládat ropné látky, těžké kovy a nerozpuštěné látky.
Pak jednotkové operace budou: srážení, sedimentace, filtrace, gravitační odloučení a DS umožní
zpracování tohoto typu odpadu.
Závěr: viz poznámka

3.3 Odpady z anorganických chemických procesů (06)
Odpady přijímané do deemulgační stanice:
06 01 01

Kyselina sírová a kyselina siřičitá

N

06 01 04

Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

N

06 01 06

Jiné kyseliny

N

06 02 01

Hydroxid vápenatý

N

06 02 04

Hydroxid sodný a hydroxid draselný

N

06 02 05

Jiné alkálie

N

Jednotkové operace: neutralizace, oxidace, sedimentace, filtrace
Závěr: technologie DS umožňuje likvidaci tohoto typu odpadu.

3.4 Odpady z organických chemických procesů (07)
Odpady přijímané do deemulgační stanice:
07 01 01

Promývací vody a matečné louhy

N

07 02 01

Promývací vody a matečné louhy

N

07 03 01

Promývací vody a matečné louhy

N

07 04 01

Promývací vody a matečné louhy

N

07 05 01

Promývací vody a matečné louhy

N

07 06 01

Promývací vody a matečné louhy

N

07 07 01

Promývací vody a matečné louhy

N

Jednotková operace: destilace, extrakce, membránová filtrace, separace proudem vzduchu, sorpce
Závěr: Technologie umožňuje omezeně likvidovat tyto druhy odpadů sorpcí (adsorpcí). V tomto případě
bude vždy velmi záležet na konkrétním složení odpadních vod.

3.5 Odpady z tepelných procesů (10)
Odpady přijímané do deemulgační stanice:
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10 01 26

Odpady z čištění chladicí vody

O

10 02 11

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

N

10 03 27

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

N

10 04 09

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

N

10 05 08

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

N

10 06 09

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

N

10 07 07

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

N

10 08 19

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

N

Jednotkové operace: neutralizace, srážení, sedimentace, filtrace (v případě obsahu těžkých kovů)
Závěr: technologie DS umožňuje likvidaci tohoto typu odpadu.

3.6 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů
a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů (11)
Odpady přijímané do deemulgační stanice:
11 01 11

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky

N

11 01 12

Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11

O

11 01 13

Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

N

11 01 14

Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13

O

Jednotkové operace: neutralizace, srážení, oxidace/redukce, sedimentace, filtrace. Odpadní vody
obsahující sloučeniny těžkých kovů budou skladovány v zásobních nádržích a čištěny odděleně,
umožňuje to existence 4 akumulačních nádrží.
Závěr: Technologie DS v zásadě umožňuje likvidaci těchto druhů odpadů, ale vždy na základě konkrétní
specifikace.

3.7 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
(12)
Odpady přijímané do deemulgační stanice:
12 01 09

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

N

12 03 01

Prací vody

N

12 03 02

Odpady z odmašťování vodní parou

N

Jednotkové operace: neutralizace, srážení, oxidace/redukce, sedimentace, filtrace
Závěr: Technologie DS v zásadě umožňuje likvidaci těchto druhů odpadů, ale vždy na základě konkrétní
specifikace.
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3.8 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů
uvedených ve skupinách 05 a 12) (13)
Odpady přijímané do deemulgační stanice:
13 01 05

Nechlorované emulze

N

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

N

13 05 03

Kaly z lapáků nečistot

N

13 05 07

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

N

13 05 08

Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

N

13 08 01

Odsolené kaly nebo emulze

N

13 08 02

Jiné emulze

N

Jednotkové operace: neutralizace, srážení, sedimentace, filtrace (v případě obsahu těžkých kovů)
Závěr: technologie DS umožňuje likvidaci tohoto typu odpadu.

3.9 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené (16)
Odpady přijímané do deemulgační stanice:
16 01 13

Brzdové kapaliny

N

16 01 14

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

N

16 01 15

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14

O

16 07 08

Odpady obsahující ropné látky

N

16 10 01

Odpadní vody obsahující nebezpečné látky

N

16 10 02

Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01

O

16 10 03

Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

N

16 10 04

Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03

O

Jednotkové operace: neutralizace, srážení, oxidace/redukce, sedimentace, filtrace
Závěr: Technologie DS v zásadě umožňuje likvidaci těchto druhů odpadů, ale vždy na základě konkrétní
specifikace.

3.10 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu,
z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku
a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely (19)
Odpady přijímané do deemulgační stanice:
19 11 03

Odpadní voda z regenerace olejů
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N

19 13 07

Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné
látky

N

Jednotkové operace: neutralizace, srážení, oxidace/redukce, sedimentace, filtrace, reverzní osmóza,
gravitační odloučení
Závěr: Technologie DS v zásadě umožňuje likvidaci těchto druhů odpadů, ale vždy na základě konkrétní
specifikace.

3.11 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,
průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru (20)
Odpady přijímané do deemulgační stanice:
20 01 14

Kyseliny

N

20 01 15

Zásady

N

Jednotková operace: destilace, extrakce, membránová filtrace, separace proudem vzduchu, sorpce
Závěr: Technologie umožňuje omezeně likvidovat tyto druhy odpadů sorpcí (adsorpcí). V tomto případě
bude vždy velmi záležet na konkrétním složení odpadních vod.

4

Souhrnné hodnocení BAT

Pro souhrnné hodnocení BAT zařízení je uplatněno hledisko pro určování nejlepších dostupných technik
podle přílohy č. 3 k zákonu č. 76/2002 Sb.

4.1 Použití nízkoodpadové technologie
Deemulgační stanice se zabývá nakládáním s nebezpečnými odpady přijatými od jiných původců a
jejich následnými úpravami, při kterých dochází k odstranění nebezpečných složek z odpadů.
Produkované odpadní oleje a kaly jsou dle kvality a skladby přednostně předávány k materiálovému
nebo energetickému využití.
V zařízení dochází ke vzniku pouze malého množství odpadů, předávaných oprávněným osobám
k zneškodnění.
Hledisko je plněno

4.2 Použití látek méně nebezpečných
Nebezpečné látky používané v rámci technologie (vlastní odpady, kyseliny, hydroxidy, pohonné hmoty
a oleje pro manipulační techniku, atd.) jsou skladovány a aplikovány na plochách zajištěných proti
havarijnímu úniku. Při jejich skladování a manipulaci jsou dodržována ustanovení provozního řádu pro
předcházení haváriím.
Hledisko je plněno
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4.3 Podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají
v technologickém procesu, a případně využívání a recyklace odpadu
Deemulgační stanice je zařízení na odstraňování kapalných nebezpečných odpadů. Odpady jsou po
provedení technologie dále předávány oprávněné osobě k dalšímu zpracování.
Skladování a manipulace s nebezpečnými látkami probíhá na plochách zajištěných proti havarijnímu
úniku.
Optimalizace dávkování látek aplikovaných v rámci technologie se provádí dle vstupních informací,
popřípadě dle analýz přijatého odpadu, prováděných vlastní laboratoří.
Hledisko je plněno

4.4 Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně
vyzkoušeny v průmyslovém měřítku
Technologie, používaná při provozu deemulgační stanice, je v souladu s běžně používanými technikami
v zařízeních tohoto typu v ČR.
Hledisko je plněno

4.5 Technický pokrok
Zařízení svým provozem a technickým zabezpečením splňuje požadavky dané zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a normami.
Hledisko je plněno

4.6 Charakter, účinky a množství příslušných emisí
Zařízení je potenciálním zdrojem emisí do ovzduší, vody i horninového prostředí. Proto musí být
organizací provozu a technickým zabezpečením tato rizika omezována.
Emise do ovzduší
Z provozu deemulgační stanice nebudou do ovzduší emitovány znečišťující látky. Nejedná se
o technologii, která by obtěžovala zápachem. Zapáchající látky nebudou do zařízení přijímány.
Hledisko je plněno
Emise do vody
Ze zařízení dochází k vypouštění odpadních vod do ČOV a následně do vodního recipientu. Odpadní
vody, vypouštěné z DS jsou řádně monitorovány, aby nedocházelo k zatížení vod znečišťujícími látkami
nad hodnoty stanovené v kanalizačním řádu.
Hledisko je plněno
Emise hluku, vibrací a neionizujícího záření
V zařízení jsou dodržovány hodnoty venkovních hygienických limitů v chráněném prostoru nejbližší
obytné zástavby stanovené platnou legislativou.
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Hledisko je plněno
Hledisko vibrací a neionizujícího záření – nerelevantní.

4.7 Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu
Předpoklad uvedení DS do provozu – v roce 2018.

4.8 Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky
Nejlepší dostupné techniky jsou zavedeny a předpokládá se jejich další rozšiřování.
Hledisko je plněno

4.9 Spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém
procesu a energetická účinnost
Jedná se o zařízení k fyzikálně-chemické úpravě odpadů a odpadních vod podobného charakteru. Při
úpravě odpadních vod se účelně využívá mísení kyselých a alkalických odpadních vod tak, aby došlo k
jejich vzájemné neutralizaci. Pro proces likvidace odpadních vod a neutralizaci se nakupují: kyselina
sírová, hydroxid vápenatý, síran železitý (Prefloc), flokulační činidlo PraestolTM 190K-EU, bentonit.
Optimalizace dávkování aplikovaných látek se provádí na základě analýz vstupních odpadů. Spotřeba
energií je zanedbatelná.
Hledisko je plněno

4.10 Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní
prostředí a rizik s nimi spojených na minimum
Z hlediska prevence dopadů emisí na životní prostředí je třeba dodržovat stanovené podmínky a postupy
zacházení s odpady a odpadními vodami v provozu.
Hledisko je plněno

4.11 Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní
prostředí
Pravidelným odborným školením pracovníků zařízení, kvalifikovanou údržbou vybavení zařízení a jeho
pravidelnou kontrolou, je předcházeno haváriím. Monitoring zařízení splňuje kritéria na ochranu
životního prostředí.
Hledisko je plněno
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4.12 Informace zveřejňované mezinárodními organizacemi
Sledování informací zveřejňovaných mezinárodními organizacemi je zajištěno v rámci certifikovaného
systému řízení.
Hledisko je plněno

5

Závěr

Z uvedeného porovnání druhů odpadů (dle katalogového čísla odpadu), nejlepších dostupných technik
(BAT) a technického řešení deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíčkův Brod vyplývá, že všechny
výše uvedené odpady jsou v DS zpracovatelné, a to v souladu s BAT, byť v některých případech za
snížené kapacity.
Zpracování některých odpadů (zejména z organických chemických procesů a z povrchových úprav) je
silně podmíněno složením a koncentrací.

6

Podklady
1. Shrnutí Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro průmysl zpracování
odpadů, EC 2006, dostupné online:
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/wt_bref_0806.pdf
2. Překlad Shrnutí Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro průmysl
zpracování odpadů, CENIA 2005, dostupné online: http://www1.cenia.cz/www/node/276
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Příloha č. 4 k doplnění dokumentace

Protokol o nezařazení
zpracovaný podle § 4 zákona č. 224/2015 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií)
Identifikační údaje objektu
Název objektu: Deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíčkův Brod
Ulice: Okrouhlická 3288
Místo a PSČ: Havlíčkův Brod, 580 01
Zeměpisné souřadnice: v JTSK - Y: 669 615, X: 1 105 844
Identifikační údaje uživatele objektu
Název: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Sídlo: Žižkova 832
Místo a PSČ: Havlíčkův Brod, 581 51
Tel./fax/e-mail: 569 430 211, matejka@vakhb.cz
IČ: 481 73 002
Druh, množství, klasifikace a fyzikální skupenství všech nebezpečných látek umístěných
v objektu
fyzikální forma
látka
množství v tunách klasifikace látky1)/H-věty
látky
kapalina

Přijímané odpady dle
seznamu uvedeného
v tabulce 1 v doplnění
dokumentace

160,0

Flam. Liq. 2; H225
Flam. Liq. 3; H226

Produkovaný odpadní
kal
Produkovaný odpadní
olej

15,0

Aquatic Chronic 2: H411

19,0

Flam. Liq. 2; H225
Flam. Liq. 3; H226

Aquatic Chronic 2: H411
kal
kapalina

Aquatic Chronic 2: H411

Popis výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu:
NH --NP = přijímané odpady/5 000 + produkovaný odpadní olej/5 000 = 0,032 + 0,0038 =
0,0358, což je ˂ než 1
NE = přijímané odpady/200 + produkované odpadní kaly/200 + produkovaný odpadní
olej/200 = 0,8 + 0,075 + 0,095 = 0,97, což je ˂ než 1
V Havlíčkově Brodě dne 31. 7. 2017
Podpis statutárního orgánu

Vysvětlivky:
1)

Látky a směsi, včetně výbušných, se klasifikují podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění (tzv.
nařízení CLP)

Pøíloha è. 5

Vyznaèen?profilù sledování jakosti povrchové vody a profilù
pro hydrologické údaje v mìøítku 1 : 50 000

OP vodního zdroje
Veselý Žïár

OP vodního zdroje
u obce Knyk

1062 Sázava-Zruè nad Sázavou

1210 Sázava-Chlístov
Chlístov
vodomìrná stanice
Chlístov

srážkomìrná stanice
Havlíèkùv Brod
vodomìrná stanice
Havlíèkùv Brod-Pohledští Dvoøáci

Havlíèkùv Brod-Perknov

3316 Sázava-Havlíèkùv Brod nad

OP vodního zdroje
Šmolovy - Michalovice

Vysvìtlivky:
1210

umístìní zámìru

profil sledování jakosti vod
profil pro hydrologické údaje

hranice ochranného pásma vodního zdroje
výús stávající kanalizace (vypouštìní
pøedèištìných odpadních vod z ÈOV)

Pøíloha è. 6
Situace zájmového území v mìøítku 1 : 10 000 s vyznaèením míst
odbìru vzorkù povrchové a odpadní vody

ÈOV - výus

Havlíèkùv Brod - Perknov
Sázava - nad výustí

Vysvìtlivky:
areál ÈOV Havlíèkùv Brod

odbìr vzorku povrchové vody

umístìní zámìru

odbìr vzorku odpadní vody
profil pro hydrologické údaje Havlíèkùv Brod - Perknov

Příloha č. 10

Datum odběru

Cd (mg/l)

Hg (mg/l)

AOX

12.1.2016 < 0,0005

< 0,0005

0,097

2.2.2016 < 0,0005

< 0,0005

0,037

1.3.2016 < 0,0005

< 0,0005

0,043

5.4.2016 < 0,0005

< 0,0005

0,051

6.9.2016 < 0,0005

< 0,0005

0,041

4.10.2016 < 0,0005

< 0,0005

0,041

1.11.2016 < 0,0005

< 0,0005

0,065

6.12.2016 < 0,0005

< 0,0005

0,056
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ČOV Havlíčkův Brod

1.1.-31.12.2016
VH rozhodnutí mg/l "p"/"m"
množství tun za rok

měsíc

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

suma
průměr
bilance(t)
minimum
maximum

70/100
205,80

15/30
44,10

přítok na ČOV
BSK 5
BSK 5
CHSKCr
Pcelk.
N -NH4
CHSKCr
objem
NL
RAS
Nanorg.
m3
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
192458,0
1630,0
1140,0
200,0
9,6
1147,0
37,8
37,8
30,5
12,5
685,0
400,0
366,0
10,8
1546,0
38,0
55,2
23,4
12,5
215871,0
992,0
660,0
173,0
15,2
797,0
43,6
43,6
34,0
14,4
1220,0
600,0
226,0
15,2
1206,0
83,2
83,2
38,3
12,2
229738,8
891,0
525,0
242,0
17,0
690,0
51,1
51,1
36,6
16,0
1038,0
550,0
228,0
13,0
800,0
45,1
45,1
27,1
14,5
180869,2
1483,0
800,0
96,0
11,0
1192,0
25,8
26,8
36,8
10,5
783,0
450,0
142,0
10,5
1046,0
30,0
30,0
29,1
17,5
187235,7
885,0
450,0
206,0
10,2
1254,0
104,0
104,0
19,1
8,5
1275,0
700,0
252,0
18,6
912,0
37,0
37,0
26,2
8,5
189545,2
1382,0
875,0
326,0
10,3
866,0
37,8
37,8
24,6
9,8
855,0
400,0
230,0
11,3
846,0
41,8
41,8
36,0
17,5
222207,0
1645,0
850,0
282,0
17,0
1544,0
71,2
71,2
31,1
8,8
1980
1200
246
16,4
1924,0
124
124
18,9
12,8
170210,6
965,0
650,0
276,0
18,0
1012,0
69,9
69,9
13,4
6,5
1455,0
675,0
210,0
28,0
1522,0
92,6
92,6
32,6
10,1
148540,4
2896,0
450,0
252,0
19,2
490,0
109,1
109,8
53,0
14,0
1615,0
542,0
464,0
15,4
1142,0
54,0
67,8
53,0
4,5
196429,1
2461,0
713,0
428,0
22,0
936,0
89,4
89,9
33,0
6,9
1461,0
629,0
296,0
19,0
1098,0
58,8
60,1
32,0
3,9
173611,3
3251,0
1967,0
384,0
14,8
1270,0
90,6
91,2
44,0
4,3
3551,0
1350,0
976,0
46,0
1180,0
80,0
80,7
33,0
5,6
194728,1
2635,0
925,0
3820,0
26,0
1228,0
80,3
80,7
37,0
10,2
1607,0
542,0
452,0
12,2
1238,0
98,3
99,8
32,0
5,1
1892,0
692,0
404,0
32,1
1134,0
105,9
108,8
38,0
3,8
32,0
5,1

2301444,4
207586,0

15/30
prům 2
44,10
6,70
odtok z ČOV
Pcelk.
N -NH4
NL
RAS
Nanorg.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
2,0
0,1
1022,0
0,2
6,2
8,0
0,2
1288,0
4,1
8,2
6,0
0,2
540,0
4,2
10,1
8,0
0,2
762,0
0,9
5,4
14,0
0,2
502,0
4,7
12,0
6,0
0,4
784,0
0,7
6,6
8,0
2,0
776,0
22,8
25,6
12,0
0,2
492,0
20,5
23,9
8,0
0,1
530,0
26,0
29,7
14,0
0,3
1146,0
37,8
42,8
8,0
0,3
712,0
2,8
7,4
10,0
0,2
990,0
0,1
4,6
6,0
0,4
612,0
0,5
4,5
10
0,6
702
2,74
4,93
6,0
0,1
506,0
0,1
1,8
6,0
0,2
976,0
0,1
5,2
8,0
0,3
870,0
0,4
0,7
6,0
0,3
928,0
0,4
0,7
6,0
1,2
764,0
3,0
11,6
10,0
0,4
914,0
1,1
12,1
12,0
0,4
620,0
0,4
3,5
10,0
0,5
790,0
1,0
5,7
12,0
0,4
874,0
0,6
10,1
9,0
0,6
848,0
1,7
11,7
7,0
1,0
996,0
3,6
6,0
14,0
1,8
572,0
5,9
13,4

15/30
50,40
Ncelk.
mg/l
1,8
8,2
10,7
7,5
5,0
3,9
11,8
26,4
32,7
28,6
9,5
14,4
5,2
5,2
4,2
3,8
13,7
11,2
12,5
14,7
7,0
10,6
13,2
13,7
10,5
14,7

1621,3
3731,4

749,4
1724,7

447,1
1028,9

17,5
40,4

1120,8
2579,5

66,4
152,8

68,0
156,4

32,49
74,77

9,85
22,66

8,69
20,00

0,49
1,12

789,08
1816,02

5,63
12,95

10,55
24,29

11,57
26,63

685,0
3551,0

400,0
1967,0

96,0
3820,0

9,6
46,0

490,0
1924,0

25,8
124,0

26,8
124,0

13,4
53,0

3,9
17,5

2,0
14,0

0,1
2,0

492,0
1288,0

0,1
37,8

0,7
42,8

1,8
32,7

Navýšené limity - rozhodnutí po dobu rekonstrukce

Bioanalytika
datum
18.2.
17.3.
5.5.
16.6.
30.8.
22.9.
27.10.
6.12.

BSK 5
CHSKCr
mg/l
mg/l
38
32
44
35
33
58
53
40

NL
mg/l
7
4
11
7,5
2
4,5
3
6,5

Pcelk.
N -NH4
RAS
Nanorg.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
0,173
987
2,09
4,75
0,161
864
0,473
2,86
0,627
742
27,3
27,3
0,192
471
4,12
7,51
0,265
807
0,099
2,96
0,272
988
0,095
5,25
0,34
1010
0,08
3,46
0,22
696
0,446
9,9

č.v/datum
teplota °C
317/16 - 19.1.
1,4
165/16 26.1.
1,4
489/16 - 2.2.
1,5
724/16 - 16.2.
1,6
996/16 - 8.3
1,5
1097/16 - 15.3.
1,6
1504/16 - 11.4.
1641/16 - 18.4.
2010/16 - 16.5.
2203/16 - 26.5.
2535/16 - 20.6.
2648/16 - 27.6.
2780/16 - 13.7.
21,8
3001/16 - 28.7.
22,5
3105/16 - 4.8.
23,1
3285/16 - 18.8.
23,1
31/2016/OV - 7.9.
21,77
108/2016/OV - 15.9.
24,5
341/2016/OV - 12.10.
17,8
473/2016/OV - 26.10.
18,5
603/2016/OV - 9.11.
15,8
722/2016/OV- 24.11.
16,8
858/2016/OV - 9.12.
14,6
911/2016/OV - 15.12.
14,6
976/2016/OV 1002/2016/OV - 29.12
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Datum odběru

Cd (mg/l)

Hg (mg/l)

AOX

12.1.2017 < 0,001

< 0,0002

0,18

8.2.2017 < 0,001

< 0,0002

0,17

8.3.2017 < 0,001

< 0,0002

0,12

4.4.2017 < 0,001

< 0,0002

0,06

2.5.2017 < 0,001

< 0,0002

0,029

6.6.2017 < 0,001

< 0,0002

0,043

19.7.2017 < 0,001

< 0,0002

0,057
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ČOV Havlíčkův Brod

1.1.-31.12.2017
VH rozhodnutí mg/l "p"/"m"
množství tun za rok

měsíc

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen

70/100
205,80

15/30
44,10

přítok na ČOV
CHSKCr
Pcelk.
N -NH4
CHSKCr
BSK 5
BSK 5
objem
NL
RAS
Nanorg.
m3
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
152 538,7
1204,0
481,0
400,0
22,0
1384,0
81,5
82,8
36,0
4,7
1513,0
638,0
348,0
28,4
1564,0
92,2
93,8
37,0
2,9
1845,0
830,0
432,0
27,5
1042,0
71,3
72,9
37,0
7,0
221 196,0
1481,0
650,0
356,0
34,3
1264,0
106,1
108,1
31,0
5,8
1145,0
566,7
264,0
31,3
1054,0
97,7
100,0
31,0
8,2
229 415,7
2267,0
525,0
340,0
23,7
1072,0
71,0
71,8
33,0
9,1
1276,0
731,0
360,0
16,9
872,0
44,4
46,5
29,0
3,3
282 844,1
1299,0
550,3
580,0
19,3
822,0
66,8
67,8
31,8
4,9
1654,8
468,0
560,0
19,3
772,0
46,6
92,4
27,5
2,5
240 452,2
1686,4
583,3
340,0
61,2
1018,0
39,4
40,0
29,8
4,5
1544,2
721,4
608,0
23,4
954,0
42,8
43,1
35,5
3,4
206 086,1
983,1
315,3
240,0
29,0
1040,0
101,2
102,2
28,3
1,9
1184,6
319,2
268,0
5,8
962,0
107,4
108,5
26,5
2,5
212 408,0
1970,9
480,0
356,0
17,1
828,0
78,9
79,3
28,5
3,1
1741,73
516,7
664,0
23,33
950,0
82,5
83,0
37,8
6,6
163 292,9
1591,6
792,0
368,0
11,4
842,0
34,5
35,1
28,3
3,9
1923,5
690,6
332,0
32,4
916,0
91,1
91,7
41,5
2,5

15/30
prům 2
44,10
6,70
odtok z ČOV
Pcelk.
N -NH4
NL
RAS
Nanorg.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
8,0
1,7
788,0
0,4
13,6
8,0
0,5
1014,0
0,5
8,0
12,0
0,7
870,0
0,4
8,3
9,0
0,6
1004,0
3,1
11,3
4,0
0,8
780,0
5,8
12,2
13,0
1,5
780,0
4,7
11,4
4,0
1,2
512,0
0,4
6,9
8,0
0,8
380,0
7,8
13,6
4,0
0,4
508,0
2,0
5,8
6,0
0,4
684,0
1,3
5,0
8,0
0,2
694,0
0,4
2,7
14,0
1,9
698,0
5,9
13,8
4,0
0,2
614,0
6,8
12,8
4,0
0,5
478,0
3,9
11,9
7,0
0,25
720,0
0,5
9,1
5,0
0,8
762,0
1,9
10,1
7,0
0,7
554,0
3,3
13,2

15/30
50,40
Ncelk.
mg/l
14,8
13,5
11,7
13,9
12,8
14,7
10,7
14,2
6,5
7,0
11,5
14,8
13,4
14,7
9,8
11,3
14,2

září
říjen
listopad
prosinec

suma
průměr
bilance(t)
minimum
maximum

1708233,7
213529,2

1547,7
2643,8

579,9
990,6

400,9
684,9

25,1
42,8

1020,9
1744,0

73,8
126,2

77,6
132,5

32,3
55,2

4,5
7,7

7,4
12,6

0,8
1,3

696,5
1189,7

2,9
4,9

10,0
17,1

12,3
21,0

983,1
2267,0

315,3
830,0

240,0
664,0

5,8
61,2

772,0
1564,0

34,5
107,4

35,1
108,5

26,5
41,5

1,9
9,1

4,0
14,0

0,2
1,9

380,0
1014,0

0,4
7,8

2,7
13,8

6,5
14,8

Bioanalytika
datum
17.1.2017
14.3.2017
21.4.2017
23.5.2017
25.7.2017

průměr

CHSKCr
BSK 5
mg/l
mg/l
27
29
22
42
28

29,6

NL
mg/l
8,5
2
7,5
2,5
3

4,7

Pcelk.
N -NH4
RAS
Nanorg.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
2,34
1360
0,118
3,7
0,14
648
0,32
4,69
0,17
775
0,084
1
0,18
678
0,084
1
2,51
513
0,327
3,83

1,1

795

0,2

2,8

č.v/datum
106/2017/OV - 13.1.
19/01/2017/OV - 19.1.
198/2017/OV - 25.1.
286/2017/OV - 9.2.
246/2017/OV - 16.2.
447/2017/OV - 1.3.
633/2017/OV - 22.3.
767/2017/OV - 6.4.
859/2017/OV - 20.4.
1032/2017/OV - 11.5.
1079/2017/OV - 18.5.
1253/2017/OV - 7.6.
1307/2017/OV - 14.6.
1477/2017/OV - 12.7.
1560/2017/OV - 19.7.
1700/2017/OV - 9.8.
1763/2017/OV - 16.8.

teplota °C
11,8
11,7
10,7
12,2
12,9
11,3
13,0
13,7
13,2
15,7
18,2
19,6
21,5
22,1
22,4
22,4
22,1
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Tabulka 1: Výpočty směšovací rovnice - koncentrace v toku za výustí z ČOV pro aktuální průtok v toku Sázava dne 11. 9. 2017

Ukazatel

Jednotka

koncentrace
koncentrace v
množství
průtok v
odpadní vody
Sázavě nad
vypouštěné vody
vypouštěné z Sázavě dne 11.
výustí z ČOV
z ČOV 11. 9.
9. 2017 v l/s
ČOV 11. 9.
11. 9. 2017
2017 v l/s
2017
QČOV

cČOV

QSázava nad

cSázava nad

vypočtená
celkový průtok
koncentrace v
hodnoty NEK-RP
za výustí z
Sázavě za výustí z dle NV č. 401/2015
ČOV v l/s
ČOV
Sb.
Qcelk.

hodnoty NEKNPK dle NV č.
401/2015 Sb.

cSázava pod (celk.)

pH
Sírany

mg/l

71,34
71,34

7,120
82,300

1 360,00
1 360,00

7,390
31,60000

1 431,34
1 431,34

7,4
34,1

*5 - 9
*200,0

-

RAS
Olovo
Uhlovodíky C10-C40
Fluoranthen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Antracen
Naftalen

mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

71,34
71,34
71,34
71,34
71,34
71,34
71,34
71,34
71,34
71,34
71,34

840,000
<0,010
<0,050
0,031
0,008
0,003
0,002
0,002
<0,001
0,003
0,009

1 360,00
1 360,00
1 360,00
1 360,00
1 360,00
1 360,00
1 360,00
1 360,00
1 360,00
1 360,00
1 360,00

183,00000
0,00224
0,07000
0,02900
0,01200
0,00500
0,00800
0,00800
0,00600
0,00100
0,00700

1 431,34
1 431,34
1 431,34
1 431,34
1 431,34
1 431,34
1 431,34
1 431,34
1 431,34
1 431,34
1 431,34

215,7
0,00213
0,06651
0,02910
0,01180
0,00490
0,00770
0,00770
0,00570
0,00110
0,00710

470,0
0,00120
0,10000
0,00630
0,00017
0,10000
2,00000

0,0140
0,1200
0,1700
0,1700
0,2700
0,0082
0,1000
130,0000

Tabulka 2: Výpočty směšovací rovnice - koncentrace v toku za výustí z ČOV pro průtok v toku Q 364 a pro průměrné množství vypouštěných odpadních vod z ČOV

Ukazatel

Jednotka

Qprům.
koncentrace
odpadní vody
vypouštěné
odpadní vody z vypouštěné z
ČOV (povolené ČOV 11. 9.
2017
rozhodnutím)

364-denní
průtok v
Sázavě (Q364)

koncentrace v
Sázavě nad
výustí z ČOV
11. 9. 2017

celkový průtok
vypočtená
za výustí z
koncentrace v
hodnoty NEK-RP
ČOV v l/s pro Sázavě za výustí z dle NV č. 401/2015
Q364
ČOV
Sb.

QČOV
cČOV
QSázava nad
cSázava nad
Qcelk.
cSázava pod (celk.)
7,3
pH
133,00
7,120
690,00
7,390
823,00
39,8
Sírany
mg/l
133,00
82,300
690,00
31,60000
823,00
289,2
RAS
mg/l
133,00
840,000
690,00
183,00000
823,00
0,00188
Olovo
mg/l
133,00
<0,010
690,00
0,00224
823,00
0,05869
Uhlovodíky C10-C40
mg/l
133,00
<0,050
690,00
0,07000
823,00
0,02932
Fluoranthen
μg/l
133,00
0,031
690,00
0,02900
823,00
0,01135
Benzo(b)fluoranthen
μg/l
133,00
0,008
690,00
0,01200
823,00
0,00468
Benzo(k)fluoranthen
μg/l
133,00
0,003
690,00
0,00500
823,00
0,00703
Benzo(a)pyren
μg/l
133,00
0,002
690,00
0,00800
823,00
0,00703
Benzo(g,h,i)perylen
μg/l
133,00
0,002
690,00
0,00800
823,00
0,00503
Indeno(1,2,3-c,d)pyren
μg/l
133,00
<0,001
690,00
0,00600
823,00
0,00132
Antracen
μg/l
133,00
0,003
690,00
0,00100
823,00
0,00732
Naftalen
μg/l
133,00
0,009
690,00
0,00700
823,00
Vysvětlivky:
* - přípustné znečištění
NEK-RP - norma environmentálni kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota
NEK-NPK - norma environmentálni kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná koncentrace je nepřekročitelná
0,0071 - kurzívou vyznačen ukazatel, jehož obsah v odpadní vodě z ČOV je vyšší než v Sázavě nad výustí, a tedy je vyšší i v profilu Sázava pod

*5 - 9
*200,0
470,0
0,00120
0,10000
0,00630
0,00017
0,10000
2,00000

hodnoty NEKNPK dle NV č.
401/2015 Sb.

0,0140
0,1200
0,1700
0,1700
0,2700
0,0082
0,1000
130,0000
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Tabulka č. 3: Výpočty směšovací rovnice - průměrné množství vypouštěné odpadní vody z ČOV při dodržení NEK-NPK v toku za výustí pro Q 364

Ukazatel

Jednotka

Qprům.
koncentrace v
vypouštěné
Sázavě za
odpadní vody z
ČOV - NEKČOV (povolené
NPK
rozhodnutím)
QČOV

pH
Sírany
RAS
Olovo
Uhlovodíky C10-C40
Fluoranthen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Antracen
Naftalen

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00

ctok(NEK-NPK)
9,0000
200,0000
470,0000
0,0140
0,1000
0,0120
0,1700
0,1700
0,2700
0,0082
0,1000
130,0000

364-denní
průtok v
Sázavě (Q364)

koncentrace v
Sázavě nad
výustí z ČOV

celkový průtok
za ČOV v l/s

vypočtená
koncentrace v
odpadní vodě z
ČOV

QSázava nad

cSázava nad

Qcelk.

cČOV

690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00

7,390
31,60000
183,00000
0,00224
0,07000
0,02900
0,01200
0,00500
0,00800
0,00800
0,00600
0,00100
0,00700

823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00

17,4
1 073,7
1 958,9
0,07501
0,25564
-0,07620
0,98970
1,02602
1,62925
0,00924
0,61361
804,39977

hodnoty NEK-RP
dle NV č. 401/2015
Sb.

*5 - 9
*200,0
470,0
0,00120
0,10000
0,00630
0,00017
0,10000
2,00000

hodnoty NEKNPK dle NV č.
401/2015 Sb.

0,0140
0,1200
0,1700
0,1700
0,2700
0,0082
0,1000
130,0000

Tabulka č. 4: Výpočty směšovací rovnice - maximální koncentrace v odpadní vodě z DS pro NEK-NPK v toku za výustí pro Q 364

Ukazatel

Jednotka

vypočtená
množství
koncentrace výtok odpadní koncentrace
koncentrace
vypouštěné vody odpadní vody vody z DS při odpadní vody z celkový průtok
odpadní vody z hodnoty NEK-RP
z ČOV 11. 9. max. kapacitě ČOV - limitní
z ČOV 11. 9.
za ČOV v l/s
DS (podklad pro dle NV č. 401/2015
(viz tabulka 3)
v l/s
2017
2017 v l/s
Sb.
emisní limit)

QČOV
cDS
cČOV
QDS
ccelk.
Qcelk.
646,7
*5 - 9
pH
71,34
7,120
1,16
17,353
72,50
62 041,9
*200,0
Sírany
mg/l
71,34
82,300
1,16
1 073,654
72,50
70 771,3
470,0
RAS
mg/l
71,34
840,000
1,16
1 958,900
72,50
4,68816
0,00120
Olovo
mg/l
71,34
<0,010
1,16
0,075
72,50
15,97744
0,10000
Uhlovodíky C10-C40
mg/l
71,34
<0,050
1,16
0,256
72,50
-6,66872
0,00630
Fluoranthen
μg/l
71,34
0,031
1,16
-0,076
72,50
61,36420
Benzo(b)fluoranthen
μg/l
71,34
0,008
1,16
0,990
72,50
63,94144
Benzo(k)fluoranthen
μg/l
71,34
0,003
1,16
1,026
72,50
101,70501
0,00017
Benzo(a)pyren
μg/l
71,34
0,002
1,16
1,629
72,50
0,45435
Benzo(g,h,i)perylen
μg/l
71,34
0,002
1,16
0,009
72,50
Indeno(1,2,3-c,d)pyren
μg/l
71,34
<0,001
1,16
72,50
38,16606
0,10000
Antracen
μg/l
71,34
0,003
1,16
0,614
72,50
50 274,43240
2,00000
Naftalen
μg/l
71,34
0,009
1,16
804,400
72,50
Vysvětlivky:
* - přípustné znečištění, pro ukazatel RAS použita hodnota ukazatele rozpuštěné látky žíhané (RL550)
NEK-RP - norma environmentálni kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota
NEK-NPK - norma environmentálni kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná koncentrace je nepřekročitelná, pokud není stanovena, byl v rovnicích použit limit NEK-RP
u pH je max. hodnota 14, v tabulce je hodnota vypočtená z rovnice, která je nereálná

hodnoty NEKNPK dle NV č.
401/2015 Sb.

0,0140
0,1200
0,1700
0,1700
0,2700
0,0082
0,1000
130,0000

Tabulka č. 5: Výpočty směšovací rovnice - průměrné množství vypouštěné odpadní vody z ČOV při dodržení NEK-RP v toku za výustí pro Q 364

Ukazatel

Jednotka

Qprům.
koncentrace v
vypouštěné
Sázavě za
odpadní vody z
ČOV - NEKČOV (povolené
RP
rozhodnutím)
QČOV

ctok(NEK-RP)

364-denní
průtok v
Sázavě (Q364)

koncentrace v
Sázavě nad
výustí z ČOV

celkový průtok
za ČOV v l/s

vypočtená
koncentrace v
odpadní vodě z
ČOV

QSázava nad

cSázava nad

Qcelk.

cČOV

Příloha č. 11

hodnoty NEK-RP
dle NV č. 401/2015
Sb.

pH
Sírany

mg/l

133,00
133,00

9,0000
200,0000

690,00
690,00

7,390
31,60000

823,00
823,00

17,4
1 073,7

*5 - 9
*200,0

RAS
Olovo
Uhlovodíky C10-C40
Fluoranthen
Benzo(a)pyren
Antracen
Naftalen

mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00

470,0000
0,0012
0,1000
0,0063
0,0002
0,1000
2,0000

690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00

183,00000
0,00224
0,07000
0,02900
0,00800
0,00100
0,00700

823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00
823,00

1 958,9
-0,00420
0,25564
-0,11147
-0,04045
0,61361
12,33962

470,0
0,00120
0,10000
0,00630
0,00017
0,10000
2,00000

Tabulka č. 6: Výpočty směšovací rovnice - maximální koncentrace v odpadní vodě z DS pro NEK-RP v toku za výustí pro Q 364

Ukazatel

Jednotka

vypočtená
množství
koncentrace výtok odpadní koncentrace
koncentrace
vypouštěné vody odpadní vody vody z DS při odpadní vody z celkový průtok
odpadní vody z
z ČOV 11. 9. max. kapacitě ČOV - limitní
z ČOV 11. 9.
za ČOV v l/s
DS (podklad pro
(viz tabulka 5)
2017
v l/s
2017 v l/s
emisní limit)
QČOV

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

cČOV
7,120
82,300
840,000
<0,010
<0,050
0,031
0,002
0,003
0,009

QDS

pH
71,34
1,16
Sírany
71,34
1,16
RAS
71,34
1,16
Olovo
71,34
1,16
Uhlovodíky C10-C40
71,34
1,16
Fluoranthen
71,34
1,16
Benzo(a)pyren
71,34
1,16
Antracen
71,34
1,16
Naftalen
71,34
1,16
Vysvětlivky:
* - přípustné znečištění, pro ukazatel RAS použita hodnota ukazatele rozpuštěné látky žíhané (RL550)
NEK-RP - norma environmentálni kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota
u pH je max. hodnota 14, v tabulce je hodnota vypočtená z rovnice, která je nereálná
záporná hodnota - je výsledkem výpočtu rovnice, limitní i vypočtená koncentrace by měla být rovna 0

ccelk.
17,353
1 073,654
1 958,947
-0,00420
0,25564
-0,11147
-0,04045
0,61361
12,33962

Qcelk.

hodnoty NEK-RP
dle NV č. 401/2015
Sb.

cDS
72,50
72,50
72,50
72,50
72,50
72,50
72,50
72,50
72,50

646,7
62 041,9
70 774,2
-0,3
16,0
-8,87318
-2,65124
38,16606
770,67300

*5 - 9
*200,0
470,0
0,00120
0,10000
0,00630
0,00017
0,10000
2,00000
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0LQLVWHUVWYRåLYRWQtKRSURVWĜHGt
Ing. -DURVODY3RVStãLO
ĜHGLWHORGERUXYêNRQXVWiWQtVSUiY\9,,
0H]tUND
602 00 Brno

Vodovody a kanalizace
+DYOtþNĤY%URGDV
äLåNRYD
+DYOtþNĤY%URG

V %UQČGQH
ýM:
9\ĜL]XMH
Tel.:

28.3.2017
700/560/17
22169/ENV/17
RNDr. Rokos
267 123 705

9ČF 9UiFHQt GRNXPHQWDFH ]iPČUX Ä'HHPXOJDþQt VWDQLFH Y ý29 +DYOtþNĤY %URG³
NGRSOQČQt
'QH  MVWH 0LQLVWHUVWYX åLYRWQtKR SURVWĜHGt MDNR SĜtVOXãQpPX ~ĜDGX
SĜHGORåLOLGRNXPHQWDFLGOHRGVW]iNþ6ERSRVX]RYiQtYOLYĤQDåLYRWQt
SURVWĜHGt D R ]PČQČ QČNWHUêFK VRXYLVHMtFtFK ]iNRQĤ GiOH MHQ ]iNRQ k YêãH XYHGHQpPX
]iPČUX 7DWR GRNXPHQWDFH E\OD YH VP\VOX   RGVW  ]iNRQD zaVOiQD GRWþHQêP
VSUiYQtP ~ĜDGĤP D GRWþHQêP ~]HPQtP VDPRVSUiYQêP FHONĤP N Y\MiGĜHQt a ke
]YHĜHMQČQtSĜLþHPåR]QiPHQtR]YHĜHMQČQtGRNXPHQWDFHE\ORQD~ĜHGQtGHVFH.UDMVNpKR
~ĜDGX.UDMH9\VRþLQDY\YČãHQo dne 13.1.2017 s WHUPtQHPY\MiGĜHQt1iVOHGQČ
SĜtVOXãQê~ĜDGQD]iNODGČYêEČURYpKRĜt]HQt]DGDO]SUDFRYiQtSRVXGNXSRGOH]iNRQD
,QJ9iFODYX2EOXNRYLDXWRUL]RYDQpRVREČGOHRGVW]iNRQD=SUDFRYDWHOSRVXGNX
SĜHY]DOGRNXPHQWDFLDY\MiGĜHQtN QtXSODWQČQiGQH
3ĜtVOXãQê ~ĜDG SRWp REGUåHO RG ]SUDFRYDWHOH SRVXGNX GRSLVHP ]H GQH 
GRSRUXþHQtYUiWLWVKRUDXYHGHQRXGRNXPHQWDFLN GRSOQČQtDWRQD]iNODGČXVWRGVW
]iNRQD
3ĜtVOXãQê~ĜDGWRWRGRSRUXþHQtDNFHSWRYDODSroto oznamovateli QD]iNODGČXVW
RGVW]iNRQD
vract
dokumentaci N]iPČUXÄ'HHPXOJDþQtVWDQLFHYý29+DYOtþNĤY%URG³N GRSOQČQtSĜLþHPå
SRåDGXMH
1. 6SHFLILNRYDW GUXK\ RGSDGĤ SRGOH Y\KOiãN\ þ  6E R .DWDORJX RGSDGĤ 
a SRSĜtSDGČRGSDGQtYRG\ SRGOHFKDUDNWHULVWLN\YêUREQtþLQQRVWLDMHMtR]QDþHQtYH

0LQLVWHUVWYRåLYRWQtKRSURVWĜHGt9UãRYLFNi3UDKD  26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

VGČOHQt ýHVNpKR VWDWLVWLFNpKR ~ĜDGX þ  6E R ]DYHGHQt .ODVLILNDFH
HNRQRPLFNêFK þLQQRVWt &=-1$&(  NWHUp EXGRX SĜLMtPiQ\ NH ]SUDFRYiQt
v GHHPXOJDþQt VWDQLFL D QD ]iNODGČ WRKR VWDQRYLW ~þHO GHHPXOJDþQt VWDQLFH
SRSĜtSDGČ ~þHO SĜHYDåXMtFt  1D ]iNODGČ WpWR VSHFLILNDFH HYHQW SUHFL]RYDW
KRGQRFHQtYOLYĤ]iPČUXQDRY]GXãt
2. V QiYD]QRVWL QD VSHFifikaci v ERGČ  Y\KRGQRWLW YOLY ]iPČUX QD ]QHþLãWČQt
RGSDGQtFK YRG Y\SRXãWČQêFK ] GHHPXOJDþQt VWDQLFH UHVS RGSDGQtFK YRG
Y\SRXãWČQêFK ] ý29 GR YRGQtKR WRNX 6i]DYD D GiOH Y\KRGQRWLW YOLY ]iPČUX QD
NYDOLWX YRG\ YH YRGQtP WRNX 6i]DYD Y UHOHYDQWQtFK XND]DWHOtFK ]QHþLãWČQt  UHVS
YOLY ]iPČUX QD VWDY WRKRWR YRGQtKR ~WYDUX D SRSĜtSDGČ QDYUKQRXW SĜtVOXãQi
RSDWĜHQtN RFKUDQČYRG
3. 3RURYQDW QDYUKRYDQp ĜHãHQt ]iPČUX V QHMOHSãtPL GRVWXSQêPL WHFKQLNDPL %$7 
SRGOH UHOHYDQWQtFK UHIHUHQþQtFK GRNXPHQWĤ R QHMOHSãtFK GRVWXSQêFK WHFKQLNiFK
(BREF).
4. 6WDQRYLWY]WDK]iPČUXNSUHYHQFL]iYDåQêFKKDYiULtSRGOH]iNRQDþ 224/2015 Sb.,
o SUHYHQFL ]iYDåQêFK KDYiULt ]SĤVREHQêFK Y\EUDQêPL QHEH]SHþQêPL FKHPLFNêPL
OiWNDPLQHERFKHPLFNêPLVPČVPLDR]PČQČ]iNRQDþ6E o VSUiYQtFK
SRSODWFtFK YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ ]iNRQ R SUHYHQFL ]iYDåQêFK KDYiULt 
tj. z KOHGLVND QH]DĜD]HQt þL ]DĜD]HQt GR VNXSLQ\ $ þL % SRGOH FLW ]iNRQD SURWRNRO
o QH]DĜD]HQtUHVSQiYUKQD]DĜD]HQtGRVNXSLQ\$þL% 
DRSOQČQt GRNXPHQWDFH SĜtVOXãQê ~ĜDG GRSRUXþXMH SURYpVW i s ohledem na
UHOHYDQWQtSĜLSRPtQN\REVDåHQpYHY\MiGĜHQtFKNWHUiE\ODN dokumentaci XSODWQČQD podle
 8 RGVW  ]iNRQD NRSLH Y\MiGĜHQt MVRX SĜLSRMHQ\ Y SĜtOR]H  UHVS DE\ GRSOQČQt
GRNXPHQWDFH UHDJRYDOR QD W\WR SĜLSRPtQN\ ]YêãHQRX SR]RUQRVW MH SĜLWRP WĜHED YČQRYDW
SĜHGHYãtPSĜLSRPtQNiPREVDåHQêPYHY\MiGĜHQt.UDMVNpKR~ĜDGXNUDMH9\VRþLQDRGERUX
åLYRWQtKRSURVWĜHGtD ]HPČGČOVWYtN dokumentaci).
DRSOQČQt GRNXPHQWDFH EXGH Y VRXODGX V   RGVW  ]iNRQD ]DVOiQR N Y\MiGĜHQt
GRWþHQêP VSUiYQtP ~ĜDGĤP D GRWþHQêP ~]HPQtP VDPRVSUiYQêP FHONĤP D ]YHĜHMQČQR
SRGOH]iNRQDDåVRXþDVQČVSRVXGNHP

3ĜtORK\
.RSLHY\MiGĜHQtN dokumentaci (8)
1DYČGRPt EH]SĜtORK :
,QJ9iFODY2EOXN/pNRĜLFRYi104 00 Praha ± .ĜHVOLFH
2/2
0LQLVWHUVWYRåLYRWQtKRSURVWĜHGt9UãRYLFNi3UDKD  -1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

.5$-6.éÒě$'.5$-(9<62ý,1$

2GERUåLYRWQtKRSURVWĜHGt D]HPČGČOVWYt
äLåNRYD-LKODYDýHVNiUHSXEOLND
3UDFRYLãWČ6HLIHUWRYD-LKODYD

0LQLVWHUVWYRåLYRWQtKRSURVWĜHGt
2GERUYêNRQXVWiWQtVSUiY\9,,
0H]tUND
602 00 Brno
/GDWRYRXVFKUiQNRX/

9iãGRSLV]QDþN\]HGQH

ýtVORMHGQDFtVS]Q

80/560/17, 1487/ENV/17
9. 1. 2017

KUJI 11486/2017
OZPZ 427/2017 Kle

9\ĜL]XMHWHOHIRQ

,QJ-RVHI.OHþDQVNê
564 602 525

9-LKODYČGQH

7. 2. 2017

9\MiGĜHQtN GRNXPHQWDFL]iPČUX]SUDFRYDQpGOHDSĜtORK\þN]iNRQXþ6E
RSRVX]RYiQtYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGtDR]PČQČQČNWHUêFKVRXYLVHMtFtFK]iNRQĤYH]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ GiOH MHQ ]iNRQ R SRVX]RYiQt YOLYĤ QD åLYRWQt SURVWĜHGt  YH Y]WDKX N
RFKUDQČRY]GXãt
=iPČU

Ä'((08/*$ý1Ë67$1,&(9 $5(È/8ý29+$9/Ëý.ģ9%52'³

ORP:

+DYOtþNĤY%URG

Oznamovatel:

9RGRYRG\DNDQDOL]DFH+DYOtþNĤ%URGDVäLåNRYD+DYOtþNĤY
Brod

,ý2

481 73 002

=DĜD]HQt]iPČUX

GOH]iNRQDRSRVX]RYiQtYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGtMH]iPČU]DĜD]HQGOH
SĜtORK\þ1 do kategorie I, bodu 10.1, sloupec A, Ä=DĜt]HQtN RGVWUDĖRYiQt
QHERY\XåtYiQtQHEH]SHþQêFKRGSDGĤVSDORYiQtPI\]LNiOQČ-chemickou
~SUDYRXQHERVNOiGNRYiQtP³

=iNODGQtFKDUDNWHULVWLND]iPČUX
=iPČUHPLQYHVWRUDMHXPtVWČQtGHHPXOJDþQtVWDQLFHGRVWiYDMtFtKDO\KUXEpKRSĜHþLãWČQtYDUHiOX
mechanicko-ELRORJLFNp þLVWtUQ\ RGSDGQtFK YRG +DYOtþNĤY %URG ý29  -HGQi VH R ]DĜt]HQt SUR
þLãWČQt RGSDGQtFK YRG D NDSDOQêFK RGSDGĤ V REVDKHP URSQêFK OiWHN D ROHMRYêFK HPXO]t .URPČ
~SUDY VWiYDMtFt KDO\ ]DKUQXMH ]iPČU WDNp Y\EXGRYiQt GYRX DNXPXODþQtFK MtPHN SUR QDYiåHQp
RGSDG\DRGSDGQt YRG\ DWDNpSURH[SHGLFLRGORXþHQêFKROHMĤ9 UiPFLWHFKQRORJLHEXGHY\XåLWD
PHWRGDþLãWČQtRGVWDYQêP]SĤVREHPDOWHUQDWLYQČMHGQRVWXSĖRYiGHHPXOJDFHQHERGYRXVWXSĖRYi
deemulgace. 2GSDGQt YRG\ D RGSDG\ EXGRX GR ]DĜt]HQt QDYiåHQ\ DXWRFLVWHUQDPL SĜtSDGQČ
v X]DYĜHQêFKNRQWHMQHUHFKGiOHEXGRXY\SRXãWČQ\GRDNXPXODþQtFKMtPHN. YODVWQtGHHPXOJDFL
EXGHGRFKi]HWYHGYRXUHDNWRUHFK3URVWRUQDGUHDNWRU\MHRGViYiQDY SĜHGORåHQpGRNXPHQWDFL
MHXYHGHQRGRSRUXþHQtN LQVWDODFLNDSpQNRYpKRRGOXþRYDþH3URMHNWRYDQiNDSDFLWD]DĜt]HQtþLQQt
100 m3/den.
tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
,ý2,'GDWRYpVFKUiQN\NVDEHX

.UDMVNê ~ĜDG .UDMH 9\VRþLQD RGERU åLYRWQtKR SURVWĜHGt D ]HPČGČOVWYt Y\GiYi N dokumentaci
]iPČUXWRWRY\MiGĜHQt.
A) =KRGQRFHQt]iPČUX]KOHGLVNDRFKUDQ\RY]GXãt
Z SRKOHGX ]iNRQD R RFKUDQČ RY]GXãt MH GHHPXOJDþQt VWDQLFH ]DĜD]HQD GOH SĜtORK\ þ 2 k ]iNRQX
þ  6E R RFKUDQČ RY]GXãt YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ GiOH MHQ ]iNRQ R RFKUDQČ
RY]GXãt MDNRY\MPHQRYDQê]GURM]QHþLãĢRYiQtRY]GXãtNyGýLVWtUQ\RGSDGQtFKYRGNWHUpMVRX
SULPiUQČ XUþHQ\ N þLãWČQt YRG ] SUĤP\VORYêFK SURYR]RYHQ D SURYR]Ĥ WHFKQRORJLt produkuMtFtFK
RGSDGQtYRG\Y PQRåVWYtYČWãtPQHåP3 za den. 3URWHQWRW\S]GURMHSODWtWHFKQLFNiSRGPtQND
SURYR]XVWDQRYHQiERGHPþiVWL,,SĜtORK\þN Y\KOiãFHþ6ERSĜtSXVWQp~URYQL
]QHþLãĢRYiQt D MHMtP ]MLãĢRYiQt D R SURYHGHQt QČNWHUêFK GDOãtFK XVWDQRYHQt ]iNRQD R RFKUDQČ
RY]GXãt Y SODWQpP ]QČQt GiOH MHQ Y\KOiãND þ  6E  ± =D ~þHOHP VQtåHQt HPLVt
]QHþLãĢXMtFtFK OiWHN REWČåXMtFtFK ]iSDFKHP Y\XåtYDW RSDWĜHQt NH VQLåRYiQt HPLVt WČFKWR OiWHN
QDSĜSURYHGHQtPRGViYiQtRGSDGQtFKSO\QĤGR]DĜt]HQtN RPH]RYiQtHPLVt]DNU\WRYiQtPMtPHND
GRSUDYQtNĤ X]DYĜHQtP REMHNWĤ SUDYLGHOQêP RGVWUDĖRYiQtP XVD]HQLQ RUJDQLFNpKR SĤYRGX ]H
]DĜt]HQt SUR SĜHGþLãWČQt RGSDGQtFK YRG GRGUåRYiQt WHFKQRORJLFNp Ni]QČ V SĜHGORåHQp
GRNXPHQWDFL MH XYHGHQR åHDNXPXODþQt MtPN\ EXGRX]DVWĜHãHQp WHFKQRORJLH]SUDFRYiQt NDOĤMH
XPtVWČQDY X]DYĜHQpKDOHVWHMQČMDNRNRQWHMQHUV NDO\DSĜLSĜHSUDYČEXGHWHQWRNRQWHMQHUX]DYĜHQ
'iOH MH WDNp Y GRNXPHQWDFL XYHGHQR åH WHFKQRORJLH GHHPXOJDþQt VWDQLFH QHEXGH REWČåRYDW
]iSDchem, vzhledem k WRPXåHQHEXGRXSĜLMtPiQ\]DSiFKDMtFtOiWN\
% 6WDQRYLVNRYRGRSUiYQtKR~ĜDGX
3ĜHGORåHQRX GRNXPHQWDFL Ä'HHPXOJDþQt VWDQLFH Y DUHiOX ý29 +DYOtþNĤY %URG³ ]SUDFRYDO
$4$7(67DV*HRORJLFNi3UDKDY OLVWRSDGX9~YRGQtþiVWLWpWRGRNXPHQWDFH
MHQDVWUXYHGHQRåH]iPČUMH]DĜD]HQQiVOHGRYQČ
.DWHJRULH , ERG  VORXSHF $ =DĜt]HQt N RGVWUDQČQt QHER Y\XåLWt QHEH]SHþQêFK RGSDGĤ
VSDORYiQtPI\]LNiOQČ-FKHPLFNRX~SUDYRXQHERVNODGRYiQtP
'iOH MH ]GH XYHGHQR åH ]iPČUHP VSROHþQRVWL 9RGRYRG\ D NDQDOL]DFH +DYOtþNĤY %URG D V MH
v UiPFLNRPSOHWQtFKDNWLYLWY REODVWLþLãWČQtRGSDGQtFKYRGGRSOQLWWHFKQRORJLFNp]DĜt]HQtVWiYDMtFt
þLVWtUQ\ +DYOtþNĤY %URG WDN DE\ E\ORPRåQR ]SUDFRYiYDW YRG\ V REVDKHP URSQêFKOiWHN ]YOiãWČ
SDNROHMRYêFKHPXO]t- WHG\RGSDGQtYRG\
Z GRNXPHQWDFH QHQt ]ĜHMPp ]GD GHHPXOJDþQt VWDQLFH GiOH MHQ Ä'6³  MH ]DĜt]HQt QD ]SUDFRYiQt
RGSDGĤQHERQD]SUDFRYiQtRGSDGQtFKYRG
V SĜtSDGČ]DĜt]HQtQD]SUDFRYiQtRGSDGĤVHEXGHSURYR]QDWRPWR]DĜt]HQtĜtGLWSURYR]QtPĜiGHP
SRGOH ]iNRQD þ  6E R RGSDGHFK D R ]PČQČ QČNWHUêFK GDOãtFK ]iNRQĤ YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ 6WDYHEQtP ~ĜDGHP EXGH REHFQê VWDYHEQt ~ĜDG MDN MH XYHGHQR
v GRNXPHQWDFLQDVWU 9RGRSUiYQt~ĜDGEXGHSRX]HGRWþHQêPRUJiQHP9RGRSUiYQtSRYROHQt
k Y\SRXãWČQtRGSDGQtFKYRGVREVDKHP]YOiãĢQHEH]SHþQêFKOiWHNGRNDQDOL]DFHEXGHQDKUD]HQR
Y\GiQtP LQWHJURYDQpKR SRYROHQt SRGOH ]iNRQD þ  6E R LQWHJURYDQp SUHYHQFL D
RPH]RYiQt]QHþLãWČQtRLQWHJURYDQpPUHJLVWUX]QHþLãĢRYiQtDR]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤ ]iNRQ
RLQWHJURYDQpSUHYHQFL 
V SĜtSDGČ]DĜt]HQtQDþLãWČQtRGSDGQtFKYRGVHEXGHMHGQDWRYRGQtGtOR6WDYHEQtP~ĜDGHPEXGH
specLiOQtVWDYHEQt~ĜDGSĜtVOXãQêYRGRSUiYQt~ĜDGNWHUêEXGHWpåY\GiYDWSRYROHQtN Y\SRXãWČQt
RGSDGQtFKYRGV REVDKHP]YOiãĢQHEH]SHþQêFKOiWHNGRNDQDOL]DFHSRGOHXVWDQRYHQt]iNRQD
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þ  6E R YRGiFK D R ]PČQČ QČNWHUêFK ]iNRQĤ YRGQt ]iNRQ  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ SĜtSDGQČ EXGH QDKUD]HQR SRVWXSHP Y Ĝt]HQt R Y\GiQt LQWHJURYDQpKR SRYROHQt SRGOH
]iNRQDRLQWHJURYDQpSUHYHQFL
7påVHPĤåHMHGQDWRNRPELQDFLGYRXYêãHXYHGHQêFK]DĜt]HQt
1D]iNODGČYêãHXYHGHQpKRMHWĜHEDVWDQRYLW~þHO'6SĜtSDGQČ~þHOSĜHYDåXMtFt
V GRNXPHQWDFL QHQt XYHGHQ YêþHW YêURE D MHMLFK &=-1$&( ]H NWHUêFK EXGRX QD '6 SĜtSDGQp
RGSDGQt YRG\ þLãWČQ\ D GiOH VWDQRYHQ YêþHW VOHGRYDQêFK XND]DWHOĤ NYDOLW\ Y\SRXãWČQêFK
RGSDGQtFK YRG SRGOH QDĜt]HQt YOiG\ þ  6E R XND]DWHOtFK D KRGQRWiFK SĜtSXVWQpKR
]QHþLãWČQtSRYUFKRYêFKYRGDRGSDGQtFKYRGQiOHåLWRVWHFKSRYROHQtN Y\SRXãWČQtRGSDGQtFKYRG
GR YRG SRYUFKRYêFK D GR NDQDOL]DFt D R FLWOLYêFK REODVWHFK GiOH MHQ ÄQDĜt]HQt YOiG\³  'iOH
v GRNXPHQWDFL QHQt XYHGHQR SRURYQiQt XND]DWHOĤ NYDOLW\ Y\SRXãWČQêFK RGSDGQtFK YRG ] DS
(podle CZ- NACE) s SĜtSXVWQêPL KRGQRWDPL XND]DWHOĤ ]QHþLãWČQt HPLVQtFK VWDQGDUGĤ SRGOH
QDĜt]HQtYOiG\
V GRNXPHQWDFL QHQt XYHGHQR ]GD ] '6 EXGRX RGSDGQt YRG\ Y\SRXãWČQ\ GR NDQDOL]DFH YHĜHMQp
V SĜtSDGČY\SRXãWČQtGRNDQDOL]DFHNWHUiMHMLåVRXþiVWtþLVWtUQ\RGSDGQtFKYRG+DYOtþNĤY%URGD
QHQt YHĜHMQi QHEXGH QiVOHGQČ QXWQp SĜLKOtåHW SĜL SRYRORYiQt Y\SRXãWČQt GR NDQDOL]DFH NH
VFKYiOHQpPXNDQDOL]DþQtPXĜiGXOLPLW\SURY\SRXãWČQpRGSDGQtYRG\EXGRXVWDQRYHny v souladu
s QDĜt]HQtPYOiG\
'RSRUXþXMHPH QiVOHGQRX SURMHNWRYRX GRNXPHQWDFL SĜHGORåLW N Y\MiGĜHQt SRGOH   YRGQtKR
]iNRQD

C) VyKRGQRFHQt]iPČUX]KOHGLVNDLQWHJURYDQpSUHYHQFH
V dokumentaci je uvedeno jako QDYD]XMtFtP Ĝt]HQt LQWHJURYDQp SRYROHQt Na þLQQRVW ]iPČru se
Y]WDKXMH ]iNRQ R LQWHJURYDQp prevenci þ. 76/2002 Sb., ve znČQt SR]GČMãtFK SĜedpisĤ. PĜtORhou
åiGRVWL R Y\GiQt LQWHJURYDQpKR SRYROHQt PXVt EêW W]Y ]iNODGQt ]SUiYD -HMt VRXþiVWt PXVt EêW
urþHQtDNWXiOQtKR stavu zneþLãWČQtSĤdy a popis postupu ovČĜHQtSDUDPHWUĤ UHOHYDQWQtFKLQGLNiWRUĤ
po ukonþHQt provozu zaĜt]HQtYSĤdČ.
V GRNXPHQWDFLMHVSUiYQČXYHGHQRYþDV SRåiGDWRY\GiQtLQWHJURYDQpKRSRYROHQtWDNDE\E\OR
VFKYiOHQRSĜHGY\GiQtP VWDYHEQtKRSRYROHQt6RXþiVWtåiGRVWLEXGHDNWXDOL]RYDQêKDYDULMQtSOiQ
3RåDGXMHPH XSĜHVQLW ]GD VHEXGH MHGQDW RVWDYHEQt SRYROHQt REHFQpKRVWDYHEQtKR ~ĜDGXQHbo
YRGRSUiYQt SRYROHQt =GD EXGH SĜHGNOiGiQ QRYê KDYDULMQt SOiQ SUR '6 QHER DNWXDOL]RYDQê
NRPSOH[QtKDYDULMQtSOiQSURFHORXPČVWVNRXý29
V GRNXPHQWDFL MH XYHGHQR åH Y UiPFL åiGRVWL R LQWHJURYDQp SRYROHQt EXGH PXVHW EêW proveden
YêSRþHW SRPRFt VPČãRYDFt URYQLFH QD ]iNODGČ, NWHUpKR VH VWDQRYt SUR YRGX Y\SRXãWČnou z DS
PD[LPiOQtNRQFHQWUDþQtOLPLW\WDNDE\QHGRFKi]HOR NQHJDWLYQtPXRYOLYQČQtYê]QDPQpKRYRGQtKR
WRNX 6i]DYD =iURYHĖ MH XYHGHQR åH LQWHJURYDQp SRYROHQt QDKUDGt SRYROHQt Y\SRXãWČQt GR
kanalizDFHDQiVOHGQČEXGRXRGSDGQtYRG\þLãWČQ\SĜHVVWiYDMtFtý29'RPQtYiPHVHåHSRSLV
MH QHSĜHVQê VPČãRYDFt URYQLFH PXVt EêW SĜHGORåHQD QD NUDMVNê YRGRSUiYQt ~ĜDG Y UiPFL ]PČQ\
SRYROHQtN Y\SRXãWČQtRGSDGQtFKYRG]HVWiYDMtFtPČVWVNpý29GRYRGQtKRWRNX6izavy.
'DOãt]PtQN\RSRVWXSHFKGOHLQWHJURYDQpSUHYHQFH]FHODFK\Et=HMPpQDMHQHGRVWDWHþQČĜHãHQ
vztah LQWHJURYDQpSUHYHQFHN ]iNRQXRRGSDGHFK3URWRSRåDGXMHPHY\ĜHãLWSĜLSRVX]RYiQtYOLYĤ
QDåLYRWQtSURVWĜHGttyto okruhy:
-

]DĜDGLWþLQQRVWGOHSĜtORK\þ]iNRQDþ6ERLQWHJURYDQpSUHYHQFLDRPH]RYiQt
]QHþLãWČQt RLQWHJURYDQpP UHJLVWUX]QHþLãĢRYiQt DR ]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤ Y SODWQpP
]QČQt

-

XSĜHVQLW]GDSĜLSRXåLWtWHFKQRORJLHE\O\SRåLW\QHMOHSãtGRVWXSQpWHFKQLN\QHERN nim bylo
SĜLKOpGnuto, z MDNêFKBREF E\ORþHUSiQR%\O\W\WRQHMOHSãtWHFKQLN\SRXåLW\SĜLVWDQRYHQt
QDYUåHQtOLPLWĤQDY\SRXãWČQtRGSDGQtFKYRG
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-

FK\Et ]DĜD]HQt þLQQRVWL GOH ]iNRQD R RGSDGHFK GOH SĜ  N WRPXWR ]iNRQu -HGQi VH R
]DĜt]HQtGOHRGVW]iNRQDþ01 Sb.

-

QHVRXKODVtPHV WYU]HQtPåHSĜHVQêVH]QDPRGSDGĤ pĜLMtPDQêFKNþLãWČQtGR]DĜt]HQtEXGH
pĜHGORåHQYSURYR]QtPĜiGX]DĜt]HQtNWHUêEXGH]SUDFRYiQMDNRVRXþiVWåiGRVWLRY\GiQt
LQWHJURYDQpKR SRYROHQt K SRVRX]HQt YOLYX ]DĜt]HQt QD ä3 MH WHQWR VH]QDP NOtþRYê,
VSROHþQČ V SRVRX]HQtP, zda je SĜHGPČWQi WHFKQRORJLH '6 VFKRSQi GDQp GUXK\ RGSDGĤ
zpracovat

-

MH QXWQp XYpVW SRGUREQp SDUDPHWU\ ]SUDFRYiQt RGSDGĤ D WR QD MHGQRWOLYp WRN\ RGSDGĤ L
surovinRGSĜtMPXVNODGRYiQtPtãHQtRGSDGĤDåSR]SUDFRYiQtDRGVWUDQČQt

-

posRX]HQt ]iPČUX z KOHGLVND SUHYHQFH ]iYDåQêFK KDYiULt SRGOH ]iNRQD þ  6E
(protokol o QH]DĜD]HQtSURWRNROR ]DĜD]HQtGR skupiny A þL B).

1D]iNODGČYêãHXYHGHQpKR SRåDGXMHPH, DE\]SUDFRYDWHOSRVXGNXSRGUREQČXSĜHVQLOGaQp
DVSHNW\]DĜt]HQtQHERĢSĜHGORåHQpSRMHWt MH]PDWHþQp

Ing. (YD+RUQi v. r.
YHGRXFtRGERUXåLYRWQtKRSURVWĜHGtD]HPČGČOVWYt
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0LQLVWHUVWYRåLYRWQtKRSURVWĜHGt
2GERUYêNRQXVWiWQtVSUiY\9,,
9UãRYLFNi
100 10 Praha 10
SUDFRYLãWČ%UQR0H]tUND

9ČF 3RVX]RYiQt YOLYX QD åLYRWQt SURVWĜHGt ± dokumHQWDFH YOLYĤ ]iPČUX Ä'HHPXOJDþQt VWDQLFH Y DUHiOX
ý29+DYOtþNĤY%URG³± Y\MiGĜHQtRUJiQXRFKUDQ\YHĜHMQpKR]GUDYt
.UDMVNiK\JLHQLFNiVWDQLFHNUDMH9\VRþLQDVHVtGOHPY -LKODYČMDNRRUJiQRFKUDQ\YHĜHMQpKR]GUDYtNWHUê
MH GRWþHQêP VSUiYQtP ~ĜDGHP YH VP\VOX XVWDQRYHQt    odst.1 ]iNRQD þ  6E R RFKUDQČ
YHĜHMQpKR]GUDYtDR]PČQČQČNWHUêFKVRXYLVHMtFtFK]iNRQĤYSODWQpP]QČQtY\GiYi YHYČFLdokumentace
YOLYĤ ]iPČUX GOH  RGVW ]iN þ  6E R SRVX]RYiQt YOLYX QD åLYRWQt SURVWĜHGt na stavbu
Ä'HHPXOJDþQt VWDQLFH Y DUHiOX ý29 +DYOtþNĤY %URG³  SRGOH    RGVW  StVPHQH L  FLW ]iNRQD  WRWR
Y\MiGĜHQt
3R SRVRX]HQt ]iPČUX ] KOHGLVND ]GUDYRWQtFK UL]LN QD RE\YDWHOVWYR D ]KRGQRFHQt ĜHãHQt SĜHGORåHQpKR
ozQiPHQt V SRåDGDYN\ OHJLVODWLY\ v REODVWL RFKUDQ\YHĜHMQpKR ]GUDYt GRVSČOD.UDMVNi K\JLHQLFNi  VWDQLFH
NUDMH9\VRþLQDN WRPXWR]iYČUX
3ĜHGORåHQi GRNXPHQWDFH YOLYĤ ]iPČUX Ä'HHPXOJDþQt VWDQLFH Y DUHiOX ý29 +DYOtþNĤY %URG³ QD åLYRWQt
SURVWĜHGt je z KOHGLVND ]iMPX QD RFKUDQX YHĜHMQpKR ]GUDYt GRVWDþXMtFt D SURWR VH V SĜHGPČWQêP ]iPČUHP
souhlast6RXKODVMHYãDN Yi]iQQDVSOQČQtQtåHXYHGHQêFKSRGPtQHN :
1./ V QiVOHGQêFK VWXSQtFK SRYRORYDFtKR Ĝt]HQt ]iPČUX GOH VWDYHEQtKR ]iNRQD MH QXWQp QDYUKQRXW ~þLQQi
RSDWĜHQtNHVQtåHQtKOXNXXQHMYê]QDPQČMãtFKVWiYDMtFtFK]GURMĤKOXNXYDUHiOXý29 YHQWLOiWRU\FKOD]HQtSUR
.*-ãQHN\YUDWQpKRNDOX NWHUi]DMLVWtVQtåHQtVWiYDMtFtKOXNRYp]iWČåHORNDOLW\MHQå se v QRþQtGREČQDFKi]t
QDVDPpKUDQLFLPRåQpKRSĜHNURþHQtK\JLHQLFNpKROLPLWXKOXNX
23ĜHGXYHGHQtPVWDYE\GRWUYDOpKRSURYR]X ]NXãHEQtSURYR] EXGHSURYHGHQRPČĜHQtKOXNXNWHUpRYČĜt
åH hluk z PD[LPiOQtKR SURYR]X DUHiOX þLVWtUQ\ RGSDGQtFK YRG SR UHDOL]DFL GHHPXOJDþQt VWDQLFH YþHWQČ
YQLWURUHiORYp GRSUDY\  Y GHQQt D QRþQt GREČ QHSĜHNURþt K\JLHQLFNp OLPLW\ KOXNX Y QHMEOLåãtFK FKUiQČQêFK
YHQNRYQtFK SURVWRUHFK þL FKUiQČQêFK YHQNRYQtFK SURVWRUHFK VWDYHE PČVWD +DYOtþNĤY %URG  SĜtSDGQČ REFH
Veselice 0ČĜtFt ERG\ EXGRX VWDQRYHQ\ YH VSROXSUiFL V .UDMVNRX K\JLHQLFNRX VWDQLFL NUDMH 9\VRþLQD Ò3
HavltþNĤY%URG
2GĤY RGQČQt
1D]iNODGČåiGRVWL0LQLVWHUVWYDåLYRWQtKRSURVWĜHGtGRUXþHQpGQHSRVRXGLOD.+6NUDMH9\VRþLQD
dokumentaci YOLYĤ YêãH XYHGHQpKR ]iPČUu Ä'HHPXOJDþQt VWDQLFH Y DUHiOX ý29 +DYOtþNĤY %URG³, z
KOHGLVNDYOLYĤQD åivotntSURVWĜHGtYHVP\VOXRGVW ]iNþ6EYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ.
'RNXPHQWDFLYOLYĤ]iPČUXSRGOH]iNþ6Ezpracovala firma AQUATEST a.s., Praha, v listopadu
2016. 2]QDPRYDWHOHP]iPČUXMHVSROHþQRVW9RGRYRG\DNDQDOL]DFH+DYOtþNĤY%URGDV
__________________________________________________________________________________________________________
.UDMVNiK\JLHQLFNiVWDQLFHNUDMH9\VRþLQDVHVtGOHPY -LKODYČTROVWpKR-LKODYD
tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: SRGDWHOQD#NKVMLKF],'XXDLZ,ýEDQNVSRMHQt
F-SSA-13.1-011215

=iPČUHP R]QDPRYDWHOH MH Y UiPFL NRPSOH[QtFK GRSOQLW WHFKQRORJLFNp ]DĜt]HQt VWiYDMtFt þLVWtUQ\ WDN DE\
E\OR PRåQR ]SUDFRYiYDW L YRG\ V REVDKHP URSQêFK OiWHN ]YOiãWČ SDN ROHMRYêFK HPXO]t 3UR WHQWR ~þHO MH
SURMHNWRYiQR YH VWiYDMtFtFK SURVWRUiFK DUHiOX þLVWtUQ\ RGSDGQtFK YRG Y +DYOtþNRYČ %URGČ Y\EXGRYiQt
GHHPXOJDþQtVWDQLFHMHMtåSURGXNW- Y\þLãWČQiYRGD- EXGHGiOH]SUDFRYiQYSURYR]RYDQpý29=iPČUEXGH
XPtVWČQ YH VWiYDMtFtP  DUHiOX PHFKDQLFNR-ELRORJLFNp þLVWtUQ\ RGSDGQtFK YRG +DYOtþNĤY %URG ý29  YH
VWiYDMtFt KDOH KUXEpKR SĜHGþLãWČQt SDUFHOD þ VW   D QD SR]HPNX SĜLOpKDMtFtP N KDOH SDUF þ   Y
NDWDVWUiOQtP~]HPt3HUNQRY =KOHGLVNDSODWQpKRÒ]HPQtKRSOiQXPČVWD+DYOtþNĤY%URGVH]iPČUQDFKi]tY
SORãHY\XåLWtÄ3ORFKDWHFKQLFNp infrastruktury ± LQåHQêUVNpVtWČ³ REUi]HNþ +ODYQtY\XåLWtWČFKWRSORFK
SRGOH ~]HPQtKR SOiQX MH PLPR MLQp XUþHQR SUR XPLVĢRYiQt VWDYHE D ]DĜt]HQt SUR þLãWČQt RGSDGQtFK YRG
1RPLQiOQt NDSDFLWD GHHPXOJDþQt VWDQLFH EXGH GRVDKRYDW  P3/12 hod., respektive 80 m3/24 hodin. Tato
KRGQRWD Y\FKi]t ] SĜHGSRNODGX ]SUDFRYiQt QHMREWtåQČML GHHPXOJRYDWHOQêFK RGSDGQtFK YRG 9 SĜtSDGČ
SĜt]QLYČMãtKRVORåHQtYVWXSQtFKYRGO]HRþHNiYDWNDSDFLWXY\ããtDåP3 KRGLQ'HHPXOJDþQtVWDQLFH
EXGH SURYR]RYiQD SRX]H Y SUDFRYQt GQ\ =iPČU EXGH ]DKUQRYDW XPtVWČQt WHFKQRORJLFNpKR ]DĜt]HQt SUR
þLãWČQtRGSDGQtFKYRGVREVDKHPURSQêFKOiWHN]YOiãWČSDNROHMRYêFKHPXO]tYHVWiYDMtFtPREMHNWXYDUHiOX
ý29 6RXþiVWt ]iPČUX EXGH L Y\EXGRYiQt QRYêFK REMHNWĤ YQČ VWiYDMtFt KDO\ PDQLSXODþQt SORFK\ R
UR]PČUHFK FFD [  P VH  DNXPXODþQtPLMtPNDPL SUR SĜLYiåHQp ]QHþLãWČQp YRG\ D H[SHGLFH ROHMĤ
VHVWiYDMtFt]QiMH]GRYpUDPS\D]iFK\WQpYDQ\'HHPXOJDþQtVWDQLFHEXGHXPtVWČQDGRVWiYDMtFtKRREMHNWX
KUXEpKR SĜHGþLãWČQt SDUFHOD þ  Y N ~ 3HUNQRY  YH NWHUpP EXGH ]DEtUDW FFD   SORFK\ REMHNWX
6WiYDMtFtWHFKQRORJLHYREMHNWXKUXEpKRSĜHGþLãWČQt]ĤVWiYDMtYSURYR]XQHEXGRXQRYêP]iPČUHPGRWþHQ\
3URYêUREXEXGHY\XåLWDLQIUDVWUXNWXUDREMHNWXKUXEpKRSĜHGþLãWČQtYQČPåEXGHVWDQLFHXPtVWČQD SĜtYRG\
SLWQpYRG\HOHNWĜLQ\ 9 UiPFLYODVWQtWHFKQRORJLHGHHPXOJDFHMVRXQDYUåHQ\GYČPRåQpPHWRG\þLãWČQtDWR
GHHPXOJDFH SRPRFt RUJDQLFNpKR NRDJXODQWX MHGQRVWXSĖRYi GHHPXOJDFH  D GHHPXOJDFH GYRXIi]RYêP
N\VHOêPUR]UiåHFtP]SĤVREHP GYRXVWXSĖRYiGHHPXOJDFH 7HFKQLFNp]DĜt]HQtRERX]SĤVREĤMHSUDNWLFN\
WRWRåQp OLãt VH SRX]H SRXåLWêPL FKHPLNiOLHPL D GRERX þLVWtFtKR F\NOX D SURWR ]SUDFRYDWHO GRSRUXþXMH
XYDåRYDWSĜHGEČåQČVREČPDSRVWXS\
$UHiOý29MHQDSRMHQPtVWQtNRPXQLNDFtQDVWiWQtNRPXQLNDFL,,WĜtG\þ,,QDXOLFL/HGHþVNi]HNWHUp
MH ]Ĝt]HQ YMH]G GR DUHiOX 8YQLWĜ YHGH VSROHþQi YQLWĜQt NRPXQLNDFH V IXQNþQtP YMH]GHP N KDOH KUXEpKR
SĜHGþLãWČQt 2GSDGQt YRG\ EXGRX GR ]DĜt]HQt SĜLYiåHQ\ SĜHYiåQČ GRSUDYQtPL SURVWĜHGN\ SĤYRGFĤ D
spHFLDOL]RYDQêFK SĜHSUDYFĤ QiNODGQtPL FLVWHUQRYêPL DXWRPRELO\ DXWRFLVWHUQ\  PRåQi MH L SĜHSUDYD Y
UĤ]QêFK GUX]tFK NRQWHMQHUĤ NWHUp Y\KRYXMt ]YOiãWQtP SĜHGSLVĤP 0LPR DXWRPRELOĤ SĤYRGFĤ D GRSUDYFĤ
PRKRXEêWSĜLYiåHQ\GRSUDYQtPLSURVWĜHGN\SURYR]RYDWHOH9ČWãLQDGRGiYHNRGSDGQtYRG\EXGHUHDOL]RYiQD
YPQRåVWYtRKPRWQRVWLGRWSĜtSDGQČW3RPRFQpVXURYLQ\DRGYR]RGSDGĤEXGH]DMLãĢRYiQYUiPFL
SURYR]Xý29'RSUDYDEXGHUHDOL]RYiQDYGHQQtGREČ1HMYČWãtSRGtOGRSUDY\MHPH]L ± 15 hod. po 15
hod. budH SURYR] PLQLPiOQt Y QRþQtFK KRGLQiFK YêMLPHþQê 1DYêãHQt ] SURYR]X GHHPXOJDþQt VWDQLFH MH
SĜHGSRNOiGiQR GR   VWiYDMtFt GRSUDY\ 9 DUHiOX ]iPČUX MH GiOH XYDåRYiQ SRK\E Y\VRNR]GYLåQpKR
YR]tNX3ĜHGSRNOiGDQiGRSUDYDVSRMHQiVH]iPČUHP- WČåNiQiNODGQtGRSUDYDSUĤMH]GĤGHQOHKNiQiNODGQt
GRSUDYDSUĤMH]GGHQRVREQtGRSUDYDSUĤMH]GĤGHQ
3ĜtORKRX GRNXPHQWDFH bylD KOXNRYi VWXGLH Ä'HHPXOJDþQt VWDQLFH Y DUHiOX ý29 +DYOtþNĤY %URG³, kterou
zpracovala 51'U =X]DQD .DGOHFRYi =OtQ Y NYČWQX  V UiPFL KOXNRYpKR SRVRX]HQt E\OR ve dnech
10.3.-11.3.2016 a 22.3.- SURYHGHQR PČĜHQt KOXNX ] PD[LPiOQtKR VWiYDMtFtKR SURYR]X DUHiOX
þLVWtUQ\RGSDGQtFKYRG+DYOtþNĤY%URGY QRþQtGREČXQHMEOLåãtFKFKUiQČQêFKYHQNRYQtFKSURVWRUĤVWDYHE
V EOt]NRVWL DUHiOX ý29 VH QHQDFKi]t åiGQê GDOãt Yê]QDPQê ]GURM KOXNX 0ČĜHQt E\OR SURYHGHQR X WĜt
FKUiQČQêFK YHQNRYQtFK SURVWRUĤ VWDYHE s WtP åH YêVOHGN\ SURNi]DO\ åH Y VRXþDVQp GREČ Y GDQp ORNDOLWČ
QHGRFKi]tN SĜHNUDþRYiQtK\JLHQLFNêFKOLPLWĤKOXNX v GHQQt LQRþQtGREČ YGHQQtGREČMHRSURWLQRþQtPX
provozu v DUHiOXý29SURYR]RYiQDLYQLWURDUHiORYiGRSUDYD 1DPČĜHQpHNYLYDOHQWQtKODGLQ\DNXVWLFNpKR
tlaku dosahovaly hodnot do LAeq,1hod = 37,5 dB.
V DNXVWLFNp VWXGLL E\O YêSRþWRYČ SRVRX]HQ KOXN ] GRSUDY\ QD VLO,, SĜHG D SR UHDOL]DFL ]iPČUX 'R
YêSRþWXMH]DKUQXWSURYR]GRSUDY\QDNRPXQLNDFLþ,,YSRVX]RYDQpP~]HPtVLQWHQ]LWRXGRSUDY\SUR
URN6RXþDVQČMHQDWpWRNRPXQLNDFL]DGiQRQDYêãHQtGRSUDY\YVRXYLVORVWLVSĜHGNOiGDQêP]iPČUHP
9êSRþW\MVRXSURYHGHQ\SURGHQQtGREX9QRþQtGREČQHQtGRSUDYDVRXYLVHMtFtVH]iPČUHPSĜHGSRNOiGiQD
= YêVOHGNĤ YêSRþWĤ Y\SOêYi åH YOLYHP ]iPČUX GRMGH N QDYêãHQt KOXNX ] GRSUDY\ SRX]H Y MHGQRP
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YêSRþWRYpPERGX, a to pouze o 0,1 dB. 9êVOHGN\YêSRþWĤSURNi]DO\åHYOLYHPGRSUDY\VSRMHQpVH]iPČUHP
nedojde v GDQpP ~VHNX VLO,, SUDNWLFN\ N åiGQp ]PČQČ VWiYDMtFt DNXVWLFNp VLWXDFH D tedy i po realizaci
]iPČUX QHEXGH Y QHMEOLåãtFK FKUiQČQêFK YHQNRYQtFK SURVWRUHFK VWDYHE GRFKi]HW YOLYHP GRSUDY\ ]H
VLO,,NSĜHNUDþRYiQtK\JLHQLFNêFKOLPLWĤKOXNXYGHQQtDQRþQtGREČ
'iOH E\O Y DNXVWLFNp VWXGLL SURYHGHQ YêSRþHW KOXNX ] SURYR]X DUHiOX þLVWtUQ\ RGSDGQtFK YRG SĜHG D SR
UHDOL]DFL ]iPČUX 'R YêSRþWX MH ]DKUQXW SURYR] VWiYDMtFtFK ]GURMĤ KOXNX Y DUHiOX ý29 D SURYR] QD
komuQLNDFtFK Y DUHiOX ý29 YþHWQČ SĜtMH]GRYp NRPXQLNDFH 3URYR] GRSUDY\ MH XYDåRYiQ SRX]H Y GHQQt
GREČ 3URYR] VWDFLRQiUQtFK ]GURMĤ KOXNX MH MDN Y GHQQt WDN L QRþQt GREČ 6WiYDMtFt ]GURMH KOXNX Y DUHiOX
ý29 MVRX ]DGiQ\ QD ]iNODGČ YêãH XYHGHQêFK YêVOHGNĤ PČĜHQt KOXNX 'R YêSRþWX VWDYX SR UHDOL]DFL MH
]DKUQXWSURYR]VWiYDMtFtFKDQRYêFK]GURMĤKOXNXYDUHiOXý29D]YêãHQêSURYR]QDNRPXQLNDFtFKYDUHiOX
ý29YþHWQČSĜtMH]GRYpNRPXQLNDFHRGRSUDYXVSRMHQRXVH]iPČUHP v GHQQtGREČ9QRþQtGREČMHSRþtWiQR
X ]iPČUX MHQ V SURYR]HP WHFKQRORJLH XYQLWĜ KDO\ ± SĜHQRV KOXNX GR YHQNRYQtKR SURVWĜHGt SĜHV REYRGRYp
NRQVWUXNFHDVWĜHFKX9êVOHGN\YêSRþWĤY\SOêYiåHSĜLSURYR]XVWDFLRQiUQtFKLGRSUDYQtFK]GURMĤYDUHiOX
ýOV v GHQQtGREČGRVDKXMHKODGLQDDNXVWLFNpKRtlaku A LAeq,8h XQHMEOLåãtFKFKUiQČQêFKYHQNRYQtFKSURVWRr
]D VWDYX EH] UHDOL]DFH ]iPČUX PD[  G% 3R UHDOL]DFL ]iPČUX E\OD Y\SRþWHQD PD[ KRGQRWa 39,7 dB.
+\JLHQLFNp OLPLW\ KOXNX (LAeq,8h = 50 dB, v SĜtSDGČ SĜL SURNi]iQt WyQRYp VORåN\ /Aeq,8h = 45 dB) nejsou
v åiGQpP FKUiQČQpPYHQNRYQtPSURVWRUXVWDYE\SĜHNURþHQ\ 3ĜLSURYR]XVWDFLRQiUQtFKLGRSUDYQtFK]GURMĤ
Y DUHiOX ý29 Y QRþQt GREČ GRVDKXMH KODGLQD DNXVWLFNpKR WODNX $ /Aeq,1hod X QHMEOLåãtFK FKUiQČQêFK
YHQNRYQtFKSURVWRUĤVWDYHE]DVWDYXEH]UHDOL]DFH]iPČru max. 37,0 dB (bod þ. 5). U tohoto bodu nebyla
PČĜHQtP SURNi]iQD WyQRYi VORåND 3R UHDOL]DFL ]iPČUX VH WDWR KRGQRWD QH]Yêãt 5R]GtO PH]L KOXNHP
z SURYR]XDUHiOXý29 SĜHGDSRUHDOL]DFL]iPČUX v QRþQtGREČ MHPLQLPiOQtXYČWãLQ\YêSRþWRYêFKERGĤ
QXORYê1XORYêQiUĤVWMHLXYêSRþWRYpKRERGXþNGHE\ODPČĜHQtPKOXNXSURNi]iQDSĜtWRPQRVWWyQRYp
VORåN\DQDPČĜHQiKRGQRWD/Aeq,1h G% G% VHSRK\EXMHWČVQČSRGK\JLHQLFNêPOLPLWHP/ Aeq,1h =
35 dB. 9êVOHGN\ YêSRþWĤ WHG\ SURNi]DO\ åH SR UHDOL]DFL ]iPČUX QHEXGH YOLYHP SURYR]X DUHiOX ý29 X
QHMEOLåãtFK FKUiQČQêFK YHQNRYQtFK SURVWRUĤ VWDYHE GRFKi]HW N SĜHNUDþRYiQt K\JLHQLFNêFK OLPLWĤ KOXNX
v GHQQtLQRþQtGREČ-HOLNRåE\ODPČĜHQtPKOXNXVWiYDMtFtDNXVWLFNpVLWXDFHDQiVOHGQêPYêSRþWHPKOXNRYp
situace pR UHDOL]DFL ]iPČUX X YêSRþWRYpKR ERGX þ ]MLãWČQD HNYLYDOHQWQt KODGLQD DNXVWLFNpKR WODNX MHMtå
KRGQRWD VH SRK\EXMH WČVQČ SRG K\JLHQLFNêP OLPLWHP KOXNX ]SUDFRYDWHOND DNXVWLFNp VWXGLH SRXND]XMH QD
YKRGQRVW QiYUKX RSDWĜHQt NH VQtåHQt KOXNX X QHMYê]QDPQČMãtFK ]GURMĤ KOXNX Y DUHiOX ý29 YHQWLOiWRU\
FKOD]HQtSUR.*-ãQHN\YUDWQpKRNDOX
V UiPFLPRåQpKR]QHþLãĢRYiQtRY]GXãt]SUDFRYDWHONRQVWDWXMHåH]SURYR]XGHHPXOJDþQtVWDQLFHQHEXGRX
GR RY]GXãt HPLWRYiQ\ ]QHþLãĢXMtFt OiWN\ 1HMHGQi VH R WHFKQRORJLL NWHUi E\ REWČåRYDOD ]iSDFKHP
=DSiFKDMtFtOiWN\QHEXGRXGR]DĜt]HQtSĜLMtPiQ\=GURMHP]QHþLãĢRYiQtRY]GXãtEXGRXSĜLSURYR]X]iPČUX
SRX]H HPLVH ] SURYR]X Y\YRODQp DXWRPRELORYp GRSUDY\ 9 UiPFL VWiYDMtFtKR SURYR]X DUHiOX þLVWtUQ\
RGSDGQtFKYRGMVRX]D~þHOHPVQtåHQtHPLVt]QHþLãĢXMtFtFKOiWHNREWČåXMtFtFK]iSDFKHPY\XåtYiQ\RSDWĜHQt
NHVQLåRYiQtHPLVtWČFKWROiWHNQDSĜSURYHGHQtPRGViYiQtRGSDGQtFKSO\QĤGR]DĜt]HQtNRPH]RYiQtHPLVt
]DNU\WRYiQtP MtPHN D GRSUDYQtNĤ X]DYĜHQtP REMHNWĤ SUDYLGHOQêP RGVWUDĖRYiQtP XVD]HQLQ RUJDQLFNpKR
SĤYRGX ]H ]DĜt]HQt SUR SĜHGþLãWČQt RGSDGQtFK YRG GRGUåRYiQtP WHFKQRORJLFNp Ni]QČ 9 QDYUKRYDQpP
SURYR]XEXGRXGiOH]DMLãWČQ\W\WRSRGPtQN\DNXPXODþQtMtPN\MVRX]DVWĜHãHQ\WHFKQRORJLH]SUDFRYiQtNDOĤ
MH XPtVWČQD Y X]DYĜHQp KDOH NRQWHMQHU V NDO\ MH XPtVWČQ Y X]DYĜHQp KDOH SĜL SĜHSUDYČ PLPR KDOX MH
NRQWHMQHU X]DYĜHQ Y SĜtSDGČ RGSDGQtFK YRG V YHONêP SRGtOHP SHYQêFK þiVWLF MH PRåQp REVDK FLVWHUQ\
Y\SXVWLWGRMtPN\QDWRXUþHQp
=iPČUQHEXGH]GURMHPYLEUDFtDQHLRQL]XMtFtKR]iĜHQt
6RXþiVWt GRNXPHQWDFH E\OR GiOH DXWRUL]RYDQp SRVRX]HQt YOLYĤ QD YHĜHMQp ]GUDYt NWHUp ]SUDFRYDO 51'U
$OH[DQGHU 6NiFHO &6F 2VWUDYD Y ]iĜt   = KOHGLVND PRåQp KOXNRYp ]iWČåH ]SUDFRYDWHO Y ]iYČUX
NRQVWDWXMH åH +OXNRYi VLWXDFH QD GRWþHQêFK UHIHUHQþQtFK ERGHFK Y RNROt ]iPČUX Ä'6 ý29 +%´ MH
RYOLYQČQD MLå VRXþDVQêP GRSUDYQtP SURYR]HP Y VRXEČKX V SURYR]HP ý29 +DYOtþNĤY %URG 3R UHDOL]DFL
]iPČUX VH RþHNiYi Y GHQQt GREČ Y KOXNRYČ NOLGQp ]iSDGQt REODVWL XUþLWp ]YêãHQt VRXþDVQp KOXþQRVWL v
QHMEOLåãtFKPtVWech s WUYDOêP RVtGOHQtPYH YêFKRGQtþiVWL ĜHãHQpKR~]HPtVH RþHNiYiSRX]H ]DQHGEDWHOQi
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]PČQDVRXþDVQpKOXþQRVWL9QRþQtGREČVHQHRþHNiYi]PČQDVRXþDVQpKOXþQRVWLYKOXNRYČNOLGQpREODVWL
GRVDKXMHPRGHORYDQi]PČQDG% +OXþQRVWYRNROt]iPČUXÄ'6ý29 +%´YVRXþDVQRVWLYGHQQtLQRþQt
GREČpĜHGVWDYXMHYKOXNRYČNOLGQpREODVWL]DQHGEDWHOQêVWXSHĖUL]LNDSURYHĜHMQp]GUDYtDMVRX]GHVSOQČQ\
SRGPtQN\RFKUDQ\YHĜHMQpKR]GUDYt]KOHGLVNDYOLYĤKOXNX7DWRVLWXDFHVHUHDOL]DFt]iPČUXÄ'6ý29+%´
v deQQt L QRþQt GREČ Y RNROt ]iPČUX Yê]QDPQČ QH]PČQt 9 KOXNRYČ UXãQČMãtYêFKRGQt þiVWL ~]HPt MVRX Y
GHQQt GREČ QDSOQČQ\ SRGPtQN\ SUR XUþLWê VWXSHĖ REWČåRYiQt KOXNHP D Y QČNWHUêFK þiVWHFK L ]KRUãHQi
komunikace ĜHþt Y QRþQt GREČ ]YêãHQp XåtYiQt VHGDWLY VXEMHNWLYQČ KRUãt NYDOLWD VSiQNX D QD ,5%Ĝ L
SRGPtQN\SURY]QLNhypertenze a infarktu myokardu. 2þHNiYDQi]PČQDKOXþQRVWLSRUHDOL]DFL]iPČUXYãak
QHGRViKQHYêVOHGQêFKKRGQRWNWHUpE\SĜHGVWDYRYDO\SRGPtQN\SUR]YêãHQêYêVN\WQČNWHUêFKV\PSWRPĤ
SRãNR]HQt ]GUDYRWQtKR VWDYX H[SRQRYDQêFK RVRE D WtP XUþLWê VWXSHĖ ]GUDYRWQtKR UL]LND KOXþQRVWL Y WDNWR
GRWþHQpREODVWLYHVURYQiQtVHVRXþDVQêPVWDYHP8YHGHQpWYU]HQtY\FKi]t]REMHNWLYL]RYDQêFKKRGQRWGOH
$1D~GDMĤ:+2 +OXNRYpNOLPDYGHQQtLQRþQtGREČYOLYem realizace ziPČUXÄ'6ý29+%´]ĤVWDQHY
KOXNRYČUXãQpPRNROtPRGHORYDQpKRDUHiOX]DFKRYiQRQDVRXþDVQp~URYQLRþHNiYDQi]PČQDKOXþQRVWLMH]
WRKRWR KOHGLVND ]DQHGEDWHOQi 9 hluNRYČ NOLGQp REODVWL VH Y GHQQt GREČ RþHNiYi VLWXDcH NWHUi VH EOtåt
k VXEMHNWLYQČ VP\VORYČ) i pĜtVWURMRYČ SURND]DWHOQp ]PČQČ KOXNRYpKR NOLPDWX Y QRþQt GREČ VH ]PČQD
KOXNRYpKRNOLPDWXQHRþHNiYiDQLYWpWRREODVWL2þHNiYDQêYOLY]iPČUXQDhlukovou situaci VHQHSURMHYtDQL
SRNYDOLWDWLYQtVWUiQFH
3RåDGDYN\SRGPtQek þ Dþ Y\FKi]t]RGVW]iNRQD a RGVWStVPW  þ6ER
RFKUDQČYHĜHMQpKR]GUDYtDR]PČQČQČNWHUêFKVRXYLVHMtFtFK]iNRQĤYSODWQpP]QČQtYHVSRMHQtV1DĜt]HQtP
YOiG\ þ  6E R RFKUDQČ ]GUDYt SĜHG QHSĜt]QLYêPL ~þLQN\ KOXNX D YLEUDFt YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ.
27,6.Òě('1Ë+25$=Ë7.$

,QJâLPRQ9HOHED
YHGRXFtRGGČOHQtK\JLHQ\REHFQpDNRPXQiOQt
3ĜtORKD: PD - dokumentaci GOH]iNþ Sb. - SRQHFKiYiPYHVSLVX.+6Ò3+DYOtþNĤY%URG
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9\MiGĜHQtÄ'HHPXOJDþQtVWDQLFHY DUHiOXý29+DYOtþNĤY%URG³

9\MiGĜHQt ýHVNp LQVSHNFH åLYRWQtKR SURVWĜHGt REODVWQtKR LQVSHNWRUiWX +DYOtþNĤY %URG
k ]iPČUX Ä'HHPXOJDþQtVWDQLFHY DUHiOXý29+DYOtþNĤY%URG³.
2GGČOHQtRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYt
K SĜHGORåHQpPX]iPČUXPiRGGČOHQtRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYtQiVOHGXMtFtSĜLSRPtQN\
'R YêþWX RGSDGĤ Y]QLNDMtFtFK SĜL YêVWDYEČ GRSRUXþXMHPH GRSOQLW RGSDG\ NDWþ  Ä2³ ±
NRPSR]LWQt REDO\ NDWþ  Ä2³ ± VPČVQp REDO\ NDWþ  Ä1³ ± DEVRUSþQt þLQLGOD
ILOWUDþQt PDWHULiO\ YþHWQČ ROHMRYêFK ILOWUĤ MLQDN EOtåH QHXUþHQêFK  þLVWtFt WNDQLQ\ D RFKUDQQp
RGČY\ ]QHþLãWČQp QHEH]SHþQêPL OiWNDPL NDWþ  Ä1³ ± REDO\ REVDKXMtFt ]E\WN\
QHEH]SHþQêFK OiWHN QHER REDO\ WČPLWR OiWNDPL ]QHþLãWČQp  Ä2³ ± VPČVQp VWDYHEQt D
GHPROLþQtRGSDG\«
'R YêþWX RGSDGĤ Y]QLNDMtFtFK SĜL SURYR]X EXGRYDQpKR ]iPČUX GRSRUXþXMHPH GRSOnit odpady
NDW þ  Ä1³ - REDO\ REVDKXMtFt ]E\WN\ QHEH]SHþQêFK OiWHN QHER REDO\ WČPLWR OiWNDPL
]QHþLãWČQp NDWþ  Ä1³ ± kaly z MLQêFK ]SĤVREĤ þLãWČQt SUĤP\VORYêFK RGSDGQtFK YRG
REVDKXMtFt QHEH]SHþQp OiWN\  Ä1³ ± VPČV WXNĤ D ROHMĤ ] odluþRYDþH WXNĤ QHXYHGHQi
SRG þtVOHP  8 RGSDGX NDWþ  Ä1³ ± MLQp PRWRURYp SĜHYRGRYp D PD]DFt ROHMH
XSR]RUĖXMHPHQDSĜHGiYiQtWRKRWRRGSDGXRVREČRSUiYQČQp]H]iNRQDRRGSDGHFK
'iOHLQVSHNFHXSR]RUĖXMHåHY SĜtSDGČXYHGHQpGHHPXOJDþQtVWDQLFHVHMHGQiR]DĜt]HQtSUR
QDNOiGiQt V RGSDG\ GOH XVW   RGVW  ]iNRQD R RGSDGHFK NWHUp PXVt EêW SRYROHQp
SĜtVOXãQêPVSUiYQtP~ĜDGHPYþHWQČRGVRXKODVHQpKRSURYR]QtKRĜiGX
-LQpSĜLSRPtQN\RGGČOHQtRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYtQHPi
1HSRåDGXMHPHSRNUDþRYDWY procesu EIA.
9\SUDFRYDOD,QJ/HQND9iYURYi
2GGČOHQtRFKUDQ\RY]GXãt
3ĜHGPČWHP ]DKiMHQpKR ]MLãĢRYDFtKR Ĝt]HQt MH ]iPČU VSROHþQRVWL  9RGRYRG\ D NDQDOL]DFH
+DYOtþNĤY %URG DV VSRþtYDMtFt Y  GRSOQČQt WHFKQRORJLFNpKR ]DĜt]HQt VWiYDMtFt þLVWtUQ\
RGSDGQtFK YRG WDN DE\ E\OR PRåQR ]SUDFRYiYDW YRG\ V REVDKHP URSQêFK OiWHN ]YOiãWČ SDN
ROHMRYêFK HPXO]t 'HHPXOJDþQt VWDQLFH EXGH XPtVWČQD GR VWiYDMtFtKR REMHNWX KUXEpKR
SĜHGþLãWČQtRGSDGQtFKYRGNGHEXGH]DEtUDWDVLSORFK\REMHNWX-DNRYKRGQiPHWRGDVH
ukazXMH PHWRGD þLãWČQt RGVWDYQêP ]SĤVREHP D WR EXć SRPRFt RUJ NRDJXODQWX QHER
GHHPXOJDFHGYRXIi]RYêPUR]UiåHFtP]SĤVREHP

3ĜL YêVWDYEČ GHHPXOJDþQt VWDQLFH GRMGH N Y\EXGRYiQt DNXPXODþQtFK MtPHN SUR SĜLYiåHQp
]QHþLãWČQpYRG\]iFK\WQêFKYDQPDQLSXODþQtFKSORFKDQiMH]GRYpUDPS\5HDNWRU\DNDOROLV
EXGRXXPtVWČQ\VSROXVHGYČPDDNXPXODþQtPLMtPNDPLY KDOHKUXEpKRSĜHGþLãWČQtRGSDGQtFK
YRG9HGOHKDO\EXGRXY\EXGRYiQ\þW\ĜLMtPN\SURDNXPXODFLþLãWČQêFKRGSDGQtFKYRGGiOHSDN
REMHNW H[SHGLFH ROHMĤ 2GORXþHQê ROHM EXGH H[SHGRYiQ ]H VHSDUiWRUX SUR H[WHUQt RGEČUDWHOH
=YRGQČQê NDO EXGH SĜHILOWURYiQ QD NDOROLVX D NDO EXGH GiOH SĜHGiYiQ N OLNYLGDFL RSUiYQČQp
RVREČ
.DSDFLWD GHHPXOJDþQt VWDQLFH MH SURMHNWRYiQD QD  P3 ]D  KRGLQ SĜL QHMREWtåQČML
GHHPXOJRYDWHOQêFKRGSDGQtFKYRGiFKPD[LPiOQČDåP3 SĜLSĜt]QLYČMãtPVORåHQtYVWXSQtFK
RGSDGQtFK YRG 6WDQLFH EXGH SURYR]RYiQD SRX]H Y SUDFRYQt GQ\ 'OH SĜtORK\ þ  N ]iNRQX
þ  6E R RFKUDQČ RY]GXãt VH MHGQi R Y\MPHQRYDQê ]GURM ]QHþLãĢRYiQt RY]GXãt SRG
NyGHP 6. ± ýLVWtUQ\ RGSDGQtFK YRG ]DĜt]HQt XUþHQi SUR SURYR] WHFKQRORJLt SURGXNXMtFtFK
RGSDGQt YRG\ QHSĜHYRGLWHOQp QD HNYLYDOHQWQt RE\YDWHOH Y PQRåVWYt YČWãtP QHå  P3/ den .
7HFKQLFNi SRGPtQND SURYR]X GOH SĜtORK\ þ  N Y\KOiãFH þ  6E VWDQRYXMH Y\XåtYiQt
RSDWĜHQtNHVQLåRYiQtHPLVtOiWHNREWČåXMtFtFK]iSDFKHP8YHGHQê]GURM]QHþLãĢRYiQtRY]GXãt
SRGOpKiSRYLQQRVWLPtWSODWQp,3
'OH Qi]RUX ]SUDFRYDWHOH QHEXGH SRVX]RYDQê ]iPČU ]GURMHP HPLVt SDFKRYêFK OiWHN SĜL
GRGUåHQt WHFKQLFNêFK SRGPtQHN SURYR]X D SUDFRYQt Ni]QL D O]H MHM SRVX]RYDW ] hlediska
RFKUDQ\RY]GXãt]DPiORYê]QDPQê
K VDPRWQp UHDOL]DFL SĜHGORåHQpKR ]iPČUX X NWHUpKR QHSĜHGSRNOiGiPH Yê]QDPQČMãt YOLY
na kvalitu RY]GXãtY RNROtQHPiPHSĜLSRPtQHN
1HSRåDGXMHPHSRNUDþRYiQtYSURFHVX(,$
=SUDFRYDO,QJ.Ĝtå
,QWHJURYDQiSUHYHQFH
'RNXPHQWDFH]iPČUXXYiGtSURMHNWRYDQRXNDSDFLWXGHHPXOJDþQtVWDQLFHQDP3 za 24 hodin
SĜL QHMREWtåQČML GHHPXOJRYDWHOQêFK RGSDGQtFK YRGiFK PD[LPiOQČ Då  P3 SĜL SĜt]QLYČMãtP
VORåHQtYVWXSQtFKRGSDGQtFKYRG.DSDFLWDY KPRWQRVWQtFKMHGQRWNiFKXYHGHQDQHQt,QVSHNFH
XSR]RUĖXMH åH ]DĜt]HQt YH NWHUpP SUREtKi SUĤP\VORYi þLQQRVW MDNRX MH RGVWUDĖRYiQt QHER
Y\XåtYiQt QHEH]SHþQpKR RGSDGX SĜL NDSDFLWČ YČWãt QHå  W GHQQČ MH SDN GOH SĜtORK\ þ  N
]iNRQXþ 6ERLQWHJURYDQpSUHYHQFLDRPH]RYiQt]QHþLãWČQtRLQWHJURYDQpPUHJLVWUX
]QHþLãĢRYiQt D R ]PČQČ QČNWHUêFK ]iNRQĤ ]DĜt]HQtP NDWHJRULH  3UR WDNRYpWR ]DĜt]HQt
ve VP\VOX   StVP D  ]iNþ  6E MH SDN SURYR]RYDWHO SRYLQHQ SRåiGDW R Y\GiQt
LQWHJURYDQpKRSRYROHQt
3RNUDþRYiQtYSURFHVX(,$QHSRåDGXML
=SUDFRYDOD,QJ.Rþt

2GGČOHQtRFKUDQ\YRG:
3ĜHGPČWHP ]iPČUX MH Y\EXGRYiQt GHHPXOJDþQt VWDQLFH GiOH MHQ Ä'6³  NWHUi EXGH XPtVWČQD
GRVWiYDMtFtKRREMHNWXKUXEpKRSĜHGþLãWČQtYDUHiOXPHFKDQLFNR-ELRORJLFNpþLVWtUQ\RGSDGQtFK
YRG+DYOtþNĤY%URGYN~3HUNQRY3ĜHGSRNOiGiVHQRPLQiOQtNDSDFLWD'6FFDP 3/24 hod.
'6 EXGH XPtVWČQD GR VWiYDMtFtKR REMHNWX KUXEpKR SĜHGþLãWČQt .GH EXGH ]DEtUDW FFD  
VWiYDMtFt SORFK\ 6WiYDMtFt WHFKQRORJLH Y REMHNWX KUXEpKR SĜHGþLãWČQt ]ĤVWiYDMt Y SURYR]X
QHEXGRX QRYêP ]iPČUHP GRWþHQ\  6RXþiVWt ]iPČUX EXGH LY\EXGRYiQt  QRYêFK REMHNWĤ YQČ
VWiYDMtFt KDO\ -HGQi VH R PDQLSXODþQt SORFK\ R UR]PČUHFK FFD  [  P VH 
akumXODþQtPLMtPNDPLSURSĜLYiåHQp]QHþLãWČQpYRG\DH[SHGLFHROHMĤVHVWiYDMtFt]QiMH]GRYp
UDPS\D]iFK\WQpYDQ\9\þLãWČQiYRGD]'6EXGHGiOH]SUDFRYiQDYSURYR]RYDQpý29
1RYČ EXGRYDQp SRGODK\ Y '6 EXGRX SURYHGHQ\ MDNR OLWp EHWRQRYp Y\VSiGRYDQp N QRYČ
v\EXGRYDQêP]iFK\WQêPMtPNiPNWHUpEXGRXVORXåLWSURDNXPXODFLRGSDGQtYRG\YSĜtSDGČ
KDYiULHQČNWHUpKRWHFKQRORJLFNpKRFHONX3RGODK\EXGRXRSDWĜHQ\FKHPLFN\RGROQêPQiWČUHP
2NRORWHFKQRORJLFNêFKFHONĤEXGRXY\EXGRYiQ\RFHORYp]iFK\WQpYDQ\NWHUpEXGRXVORXåLWSUR
]DFK\FHQtSĜtSDGQêFK~NDSĤ

7HFKQRORJLFNp ĜHãHQt VH SĜHGSRNOiGi DOWHUQDWLYQČ EXć GHHPXOJDFt SRPRFt RUJDQLFNpKR
NRDJXODQWX MHGQRVWXSĖRYi NRDJXODFH  QHER GHHPXOJDFH GYRXIi]RYêP N\VHOêP UR]UiåHFtP
]SĤVREHP GYRXVWXSĖRYiNRDJXODFH 
Pro provoz ]iPČUX VH SĜHGSRNOiGi Y\XåLWt VWiYDMtFtKR SĜtYRGX SLWQp YRG\ GR REMHNWX KUXEpKR
SĜHGþLãWČQt3URSRWĜHE\]DPČVWQDQFĤEXGHY\XåtYiQDSĜtSRMNDSLWQpYRG\YSURYR]QtEXGRYČ
ý29
7HFKQRORJLH GHHPXOJDFH MH XUþHQD SUR ~SUDYX NDSDOQêFK RGSDGĤ D RGSDGQtFK
vod:zaROHMRYDQêFKYRGDRGSDGQtFKROHMĤYRGDNDOĤ]ODSROĤRGOXþRYDþĤURSQêFKOiWHNP\þHN
DXW QHER þHUSDFtFKVWDQLF RGSDGĤ ] RGPDãĢRYiQt SUDFtFKYRGR HPXO]t URSQêFKNDOĤMLQêFK
NDSDOQêFK RGSDGĤ D RGSDGQtFK YRG ] REVDKHP URSQêFK OiWHN$E\ QHGRãOR N QHJDWLYQtPX
RYOLYQČQtNYDOLW\SRYUFKRYpKRWRNXEXGHYUiPFL]SUDFRYiQtåiGRVWLRY\GiQtLQWHJURYDQpKR
SRYROHQtSURYHGHQYêSRþHW]iYD]QêFKNRQFHQWUDFtMHGQRWOLYêFKOiWHNYHYRGČQDYêVWXSX]'6
Y UR]VDKX VWDQRYHQpP NDQDOL]DþQtP ĜiGHP VSROHþQRVWL 9RGRYRG\ D NDQDOL]DFH +DYOtþNĤY
%URG DV  SRPRFt VPČãRYDFt URYQLFH3ĜL ]DFKRYiQt YêãH XYHGHQêFK SĜHGSRNODGĤ QHPiPH N
]iPČUXåiGQêFKSĜLSRPtQHN
1HSRåDGXMHPHSRNUDþRYiQtYSURFHVX(,$
Vypracoval: ,QJ-LĜt9tWHN

1D ]iNODGČ YêãH XYHGHQêFK VWDQRYLVHN LQVSHNFH neSRåDGXMH SRNUDþRYiQt SURFHVX (,$ GtOþt
SĜLSRPtQN\EXGRXĜHãHQ\Y QDYD]XMtFtFKVSUiYQtFKĜt]HQtFK

,QJ-DQ3DQVNê
ĜHGLWHOREODVWQtKRLQVSHNWRUiWX
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