ARNIKA UVÍTÁ VAŠI POMOC A PODPORU!
Pomocí tohoto odpovědního lístku, zaslaného na naši adresu, můžete získat další informace.
Chci se osobně zapojit (zaškrtněte):
zajímám se o členství v Arnice,
pošlete mi více informací.
chci Arniku ﬁnančně podpořit,
zašlete mi instrukce.
chci Arnice pomáhat jako dobrovolník.
chci se účastnit akcí, které Arnika pořádá.
chci dostávat aktuální zprávy Arniky e-mailem.
ČINNOST ARNIKY se neobejde bez ﬁnanční podpory
jednotlivých lidí. Děkujeme za Váš případný příspěvek v libovolné výši, který nám umožní pokračovat v aktivitách na
ochranu životního prostředí. Číslo účtu u ČSOB Praha 1 je:
173 570 941/0300.
(Doporučená výše ﬁnančního příspěvku je 365,- Kč ročně.
Arniku tak podpoříte každý den symbolickou 1,- Kč.)

KONTAKT NA ODESÍLATELE:
jméno

PRŮBĚH VYDÁVÁNÍ POVOLENÍ
Provozovatel zařízení, spadajícího do působnosti zákona,
musí požádat krajský úřad o vydání integrovaného povolení.
Úřad zveřejní stručné shrnutí, samospráva a úřady pak mají
30 dní na své vyjádření. Občanská sdružení se musejí do 8 dnů
přihlásit do řízení, pak pro ně rovněž platí lhůta 30 dní. Krajský
úřad si u odborně způsobilé osoby vyžádá posudek, zda výrobní postup odpovídá nejlepší dostupné technice. Může se
konat ústní projednání. Do 45 dnů od chvíle, kdy vyprší lhůta
k vyjádření dotčených úřadů, vydá krajský úřad rozhodnutí,
proti němuž je možné se odvolat. Změní-li se technologie
nebo objem výroby, musí podnik žádat o nové povolení. Vydaná povolení se automaticky přezkoumají každých 8 let.

» DESATERO EFEKTIVNÍ ÚČASTI
VE VYDÁVÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ:
1. Sledujte průběžně internetový informační systém IPPC.
2. Zjistěte si předem informace o provozu, který vás zajímá.
3. Řadu informací najdete v posudku EIA.
4. Navažte spolupráci s odborníky a sjednejte posudky.
5. Pročtete dokumentaci nejlepších technologií BREF.
6. Komunikujte s ČIŽP, OZO a dotčenými obcemi.
7. Přihlaste se včas do řízení a zašlete připomínky.
8. Nezapomeňte oslovit spoluobčany a média.
9. Pokud nesouhlasíte s vydaným povolením, odvolejte se.
10. Dejte podnět k průběžné kontrole vydaného povolení.
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Podpisem vyjadřuji dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních
údajů sdružením Arnika (Chlumova 17, Praha 3, IČ: 265 432 81) po dobu
neurčitou. Údaje budou použity pouze pro vnitřní potřebu Arniky za účelem
mého dalšího informování. Mám právo přístupu ke svým údajům, právo
na opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

PROCES IPPC UCHRÁNIL LABE OD RTUTI
Spolana Neratovice se specializuje na výrobu chlóru. Přestože jde o starou továrnu, vztahuje se na ni povinnost získat
integrované povolení. Podnik zažádal v roce 2006 a navrhnul, že bude až do roku 2015 provozovat amalgámovou elektrolýzu. Tento výrobní postup je nejhorší možný, protože vede
k únikům jedovaté rtuti do životního prostředí. Dnes jsou rtutí
zamořeny výrobní budovy, okolí závodu i řeka Labe. Arnika
prosazovala zavedení nejlepší dostupné techniky – tzv. membránového postupu. Přestože krajský úřad ani odborně způsobilá osoba Arniku nepodpořili, podařilo se omezit povolení
ke špinavé výrobě pouze do roku 2014. Životní prostředí tak
bude ušetřeno až jedné a půl tuny rtuti.

Chcete dýchat lepší vzduch
bez prachu a toxických látek?
Přejete si, aby u Vás zase tekla
čistá voda bez chemikálií?
Máte pocit, že továrna ve Vašem městě přespříliš

ZNEČIŠŤUJE
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ?
Vstupte do procesu
vydávání integrovaného povolení.
I na Vašich připomínkách
závisí podmínky pro provoz podniků.
závis

»

Evropská unie usiluje snížit znečišťování životního prostředí z průmyslu, a omezit z toho
plynoucí rizika pro lidské zdraví. V českém
právu tuto snahu odráží zákon o integrované
prevenci znečištění. Proces vydávání integrovaného povolení (IPPC) nabízí občanům
účast v řízeních, do nichž dříve neměli přístup.
Zároveň nutí podniky k investicím do nejmodernějších technologií, které neznečišťují
prostředí. Integrované povolení musejí získat
všechny průmyslové a dokonce i zemědělské podniky – povinnost se týká nových, ale
i starých provozů. Podmínky podniků se navíc
každých osm let znovu přezkoumávají.

NA JAKÉ PODNIKY SE ZÁKON VZTAHUJE?
Zákon neplatí pro všechny průmyslové či zemědělské provozy.
Přesný výčet typů činností, které podléhají integrované prevenci, najdete v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci
(č. 76/2002 Sb.). Provozy jsou rozděleny do kategorií: energetika, výroba a zpracování kovů, zpracování nerostů, chemický
průmysl, nakládání s odpady a ostatní zařízení.
KDO VYDÁVÁ INTEGROVANÉ POVOLENÍ?
Integrované povolení vydávají krajské úřady. V případě provozů s negativním vlivem na životní prostředí přesahující
státní hranice vede řízení Ministerstvo životního prostředí.
Zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti zajišťuje krajský úřad a příslušná obec. Přehled všech záměrů naleznete
v informačním systému IPPC: http://www.env.cz/ippc.
CO VŠE ČESKÝ ZÁKON INTEGRUJE?
Zákon integruje (a zároveň nahrazuje) některá povolení
vydávaná podle složkových zákonů. Integrované povolení
shrnuje podmínky konkrétního provozu z hlediska jeho vlivu
na čistotu ovzduší, vody, půdy, na zdraví lidí (hladinu hluku,
hygienické limity apod.), a další oblasti. Přesně to speciﬁkují odstavce 4 a 5 v § 13 zákona o integrované prevenci.
MUSÍ PODNIKY DODRŽOVAT EMISNÍ LIMITY?
Integrovaný přístup neumožňuje stanovení mírnějších emisních limitů, ať už jde o znečištění ovzduší, vody, škodliviny

v odpadech a další oblasti. Krajský úřad může naopak pro
konkrétní provoz stanovit přísnější limity než jaké požadují
složkové zákony. Při posuzování musí zohlednit i příspěvek
podniku k celkovému zatížení daného regionu.
CO JE TO NEJLEPŠÍ DOSTUPNÁ TECHNIKA?
Uplatnění „nejlepších dostupných technik“ (BAT) je klíčovou součástí integrované prevence. BAT má odpovídat
nejúčinnější existující technologii v nejpokročilejším stadiu
vývoje při provozování, které minimalizuje negativní vlivy na
životní prostředí. Zavádění moderních technologií se doplňuje přísnou kontrolou jejich ekologických dopadů.
JAK POZNÁM NEJLEPŠÍ TECHNIKU?
Nejlepší dostupné techniky jsou popsány pro každé výrobní odvětví v dokumentech BREF přístupných na webu IPPC
http://www.ippc.cz. Principem integrovaného povolování je
posoudit provoz jako celek a zabránit přenosu znečištění mezi
složkami životního prostředí. Klíčová jsou preventivní opatření
a minimalizace spotřeby surovin či produkce odpadů.
KDO JE ÚČASTNÍKEM PROCESU IPPC?
Řízení se vždy účastní provozovatel zařízení, obec a kraj, na
jejichž území má být zařízení umístěno, zaměstnavatelské
svazy, obce a kraje, jejichž životní prostředí může zařízení
ovlivnit, případně další osoby a organizace. Jednotlivci mají
pouze omezené možnosti. Občanská sdružení se stanou
účastníky řízení v případě, že se včas písemně přihlásí.
PLATÍ INTEGROVANÉ POVOLENÍ NAVĚKY?
Proces IPPC probíhá podle správního řádu. Pokud obec nebo
občanské sdružení nesouhlasí s vydaným povolením, může se
odvolat. Podle zákona mají podniky neustále přizpůsobovat
provoz nejnovějším poznatkům. Máte-li pocit, že podmínky povolení jsou zastaralé, vyvolejte jejich revizi. Krajský úřad musí
„aktuálnost“ povolení sám přezkoumat každých osm let.

VÍCE INFORMACÍ:
http://ippc.arnika.org
p // pp
g

SDRUŽENÍ ARNIKA se zabývá ochranou mokřadů
a vodních toků, omezováním znečištění životního prostředí
toxickými látkami a podporou účasti veřejnosti v rozhodování. Posláním Arniky je zlepšení stavu životního prostředí,
ochrana a obnova přírodních hodnot na území České republiky, ale i v evropském kontextu.
CENTRUM PRO PODPORU OBČANŮ poskytuje
poradenství občanským sdružením a obcím, které přesahuje klasické právní rady. Zásadní rozhodnutí, která ovlivňují
budoucnost měst a obcí, mnohdy vznikají bez vědomí lidí,
kterých se rozhodování týká. Prosazujeme právo občanů na
informace a účast v rozhodování. Pomáháme hájit právo na
zdravé životní prostředí.
KAMPAŇ BUDOUCNOST BEZ JEDŮ směřuje ke snížení přítomnosti toxických látek v životním prostředí. Prosazujeme naplnění Stockholmské úmluvy, omezení úniků perzistentních organických látek a zachování volného přístupu
k informacím v integrovaném registru znečišťování. Řešíme
také konkrétní problémy znečištění toxickými látkami.
ARNIKA
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
telefon + fax: 222 781 471
e-mail: arnika@arnika.org
www: http://arnika.org
Vydání tohoto letáku bylo podpořeno grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského ﬁnančního mechanismu
prostřednictvím NROS, Ministerstvem životního
prostředí ČR a Programem MATRA-KAP Velvyslanectví Nizozemského království v ČR.
Dárci neodpovídají za obsah letáku.

