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23.6.2010
ROZHODNUTÍ
Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle § 43 písm. u) zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, k vydávání rozhodnutí o autorizaci podle § 15 odst. 1
písm. a) a osvědčení o jeho prodloužení podle § 15 odst. 12 tohoto zákona, po posouzení
žádosti společnosti INECO průmyslová ekologie s.r.o. rozhodlo takto:
Společnosti INECO průmyslová ekologie s.r.o.
Luční 3055, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 274 87 270
Odpovědný zástupce pro výkon autorizované činnosti: Ing. Martin Šíl
se vydává autorizace k měření emisí
Poř. číslo Měření emisí, název zkoušky

Metoda stanovení

1
2

tuhé znečišťující látky
oxid siřičitý

3

oxid uhelnatý

4

oxidy dusíku

stanovení gravimetrické
stanovení spektrometrické
a odměrné
stanovení spektrometrické
a elektrochemickým článkem
stanovení chemiluminiscenční,
elektrochemickým článkem
a fotometrické
metoda plamenoionizační
metoda GC a GC/MS
stanovení fotometrické, odměrné
a potenciometrické
stanovení potenciometrické
stanovení fotometrické
a potenciometrické
stanovení odměrné a fotometrické
stanovení fotometrické
stanovení fotometrické
stanovení fotometrické
stanovení fotometrické
stanovení spektrometrické

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

úhrnná koncentrace organických látek
organické plyny a páry
chlor a plynné anorganické sloučeniny
chloru
brom a jeho anorganické sloučeniny
plynné anorganické sloučeniny fluoru

amoniak
anorganické kyseliny
formaldehyd,
kyanidy
fenol
kovy (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn,
Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Tl, V, Zn, Al, Ag,
Fe)
prašný spad
stanovení gravimetrické
polétavý prach
tmavost kouře
metoda podle Bacharacha
metoda podle Ringelmanna
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*) Stanovení koncentrací znečišťujících látek v odebraných vzorcích je zajištěno ve
spolupracujících akreditovaných laboratořích
**) Měření prašného spadu a polétavého prachu (měření imisí) je prováděno výhradně jako
doprovodné měření emisí tuhých znečišťujících látek na zdroji znečišťování ovzduší
Autorizovaná osoba je povinna provádět autorizované měření emisí podle příručky jakosti pro
měření emisí doložené k žádosti
Toto rozhodnutí se vydává na dobu do 31.12.2014.
Odůvodnění
Doručením žádosti o prodloužení platnosti autorizace k měření emisí podle § 15 odst. 12
zákona o ochraně ovzduší a o změnu výčtu prováděných zkoušek v měření emisí bylo dne
30.4.2010 v souladu s § 44 zákona č. 500/2004 Sb., právního řádu, zahájeno správní řízení
v uvedené věci. Správní orgán posoudil předmět žádosti podle jejího obsahu a považuje tuto
žádost jako žádost o vydání nové autorizace.
Společnost INECO průmyslová ekologie s.r.o. je držitelem autorizace k měření emisí
znečišťujících látek vydané rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. 2645/820/08/Hl
ze dne 5.11.2008 na dobu do 30.6.2010 a tuto autorizovanou činnost rozšířila o stanovení
bromu a jeho anorganických sloučenin, dále vypustila zkoušku stanovení polycyklických
aromatických uhlovodíků a k žádosti doložila se změnou související doklady. Vzhledem
k tomu, že rozsah již vydané autorizace k měření emisí a způsob jeho provádění včetně
metodik, personálního a přístrojového zajištění zůstává zachován a společnost INECO
průmyslová ekologie s.r.o. splňuje požadavky stanovené § 15 odst. 3, 9 a 10 zákona o ochraně
ovzduší, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Doba platnosti
autorizace je stanovena podle ustanovení § 15 odst. 11 zákona o ochraně ovzduší a dále byla
zohledněna doba platnosti Osvědčení o akreditaci č. 261/2010 ze dne 22.6.2010, které bylo
doloženo k žádosti.
Poučení o rozkladu
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení k Rozkladové
komisi ministra životního prostředí, podáním u Ministerstva životního prostředí, Vršovická
65, Praha 10.

Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší
Otisk kulatého razítka MŽP
červené barvy č. 14
Na vědomí: ČIŽP ředitelství Praha
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