
Dodatek č. 1
zvláštni ujednáni - nedílná součást smlouvy o odváděni srážkových vod

č. 178/2014 ze dne 07. 04. 2014

Limity znečištění odpadních vod a kontrola kvality vypouštěných odpadních vod

Srážkové vody z ploch areálu společnosti JSP International s. r. o., Průmyslový park 11/158, 350 02
Cheb, IČO: 263 80 102 na p. p. č. 174/12, 176/16, 176/67, 176/68, 176/69, 176/70, 176/71, 176/72,
176/73, 176/74, 176/75, 176/76, 337 a p. p. č. st. 354, 356, 357, 358 vše v k. ú. Hradiště u Chebu
budou před vypuštěn im (do areálové kanalizace zaústěné) do veřejné dešt'ové kanalizace PP Cheb
předčištěný takto:

]ndividuá|nj limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné dešt'ové kanalizace provozované
CHETES Cheb, s. r. o. z odlučovače ropných látek:

|ndividuální koncentrační limity znečištěni odpadních vod

Předčisticí l Maximální koncentrační
Ukazatel Symbol

zařízeni limit [mg/l]

uhlovodíky C,q-C,q C10-C40 2
ORL

nerozpuštěné látky NL 30

1. Kontrolu individuálních limitů znečištění odpadních vod zajisti uživatel akreditovaným odběrem
a laboratornhn rozborem vzorků odpadních vod akreditovanou laboratořI podle platných metodických
pokynů a norem v kontrolnim místě: na odtoku z ORL

v četnosti:

v rozsahu:

2 x ročně bodovým (prostým) vzorkem

N L (nerozpuštěné látky), uhlovodIky C,q-C,,

2. Doba mezi odběrem vzorku odpadních vod a posledním vývozem lapáku nesmí být kratší,

než 1 týden.

3. Vyčerpáni a vyčištěni odlučovače se řídí jeho schváleným Provozním řádem a v případě, že je

opakovaně překročen kterýkoli stanovený limit v daných ukazatelích.

4. Výsledky měřeni jakosti vypouštěných odpadních vod budou předávány 1 x ročně provozovateli

kanalizace, nejpozději do 31. ledna nás|edujÍcÍho roku.



W

5. Provozovatel může kdykoli odebrat vzorek a ověřit, zda uživatel dodržuje na odtoku z ORL
do kanalizace výše uvedené individuá|ní limity.

6. V případě překročeni maximálních koncentračních limitů provede uživatel neprodleně šetření
k nalezeni příčiny překročeni, provede opatřeni ke sníženi koncentrace a zajistí opakovaný odběr
a rozbor vzorků.
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