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Protokol  o kontrole

Kontrola  je prováděna  na základě  ust.

* % 34 zákona č. 76/2002 sb., o integrovaňé  prevenci a omezování  znečištění,  o integrovaném
registru  a o změně  některých  zákonů  (zákon  o integrované  prevenci),  ve  zněm pozdějších  předpisů
(dále  také,,zákon  integrované  prevenci"),

* % 76 odst. 1 pism. a) a ust. % 81 zákona č. 185/200"1 sb., o odpadech a o změně některých
dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  také,,zákon  o odpadech"),

@ 51'12 odst. I a % '114 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  také,,vodm  zákon"),

a procesně  se řídí  zákonem  č. 255/2012  sb., o kontrole  (kontrolním  řádem)  ve znění  pozdějších
předpisú,  nestanoví-li  jiný  právní  předpis  jinak.

Kontrolni  orgán:  česká  inspekce  životního  prostředí,  oblastní  inspektorát  Brno

Kontrolující  (jméno,  příjmení,  číslo  průkazu  člžP)

Ing. Barbora  Herberková,  č.p.  457  -  vedoucí  kontrolní  skupiny

Ing. Ivana  Darmovzalová,  č.p. 528

Ing. Marcela  Vejmělková,  č.p. 039

Ing. Michaela  Raková,  Ph.D.,  č.p. 031

Přizvané  osoby  na základě  pověření  kontrolmho  orgánu:  nejsou

Důvod  přizvání:  není

Kontrolovaná  osoba:

Identifikační  údaje  právnické  osoby  (jméno,  sídlo,  IčO):  DEZA,  a.s.,  Masarykova  753,  Krásno  nad  Bečvou,

757  01 Valašské  Meziříčí,  IČO:  OOO11 835

Zaňzení:,,Soubor  chemických  výrob"

Umístění  zařízení:  Kraj:  Zlínský

Obec:  Valašské  Meziříčí  757  01 (čísla  parcel  uveden  v popisu  zařízení)

Katastrální  území:  uvedena  v popisu  zařízení

Fyzické  osoby  přítomné  na místě  kontroly  za kontrolovanou  osobu  nebo  povinnou  osobu  podle  íj5

odst.  2 zákona  č. 255/2012  Sb.  (na základě  předložené  plné  moci  ze dne  20. 12.  2019,  která  je přílohou
tohoto  protokolu  o kontrole)

-  vedoucí  oddělení  řizení  ISO a životního  prostředí

Uvedená  fyzická  osoba  prohlašuje,  že je ve věci  provedem  kontroly  na místě  oprávněna  jednat
za kontrolovanou  osobu.

Další  osoby  přítomné  kontrole:

-  specialista  životního  prostřeďí
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Všechny  osoby  přítomné  kontrole  byly  na začátku  kontroly  poučeny  o zpracování  osobních  údajú

předložením  dokumentu  CIZP  nazvaného:,,Poučem  subjektu  o zpracovám  osobních  údajů".

Předmět  kontroly:

Kontrolní  úkon,  jímž  byla  kontrola  zahájena:  dne 14.  7. 2020  předložením  pověření  ke kontrole  formou

průkazu  inspektora  na místě  kontroly
Kontrolované  období:  opakovaná  kontrola  podle  zákona  o integrované  prevenci

Den  provedem  zahajovaďho  kontrolmho  úkonu:  14.  7. 2020

Den  a čas  provedení  kontroly  na místě:  14. 7. 2020  od 10:30  do 11 :OO ve Valašském  Meziříčí

Poslední  kontrolní  úkon:  sepsání  protokolu  v kontrolovaném  zařízení  ve Valašském  Meziříčí

Den provedení  posledního  kontrolrího  úkonu:  "14. 7. 2020

Předmět  kontroly:

Jedná se o opakovanou kontrolu podle e3 20b odst. 8) zákona o integrované prevenci, která byla zahájena
dne 14.  7. 2019  ústním  oznámením  o zahájení  kontroly  učiněném  zástupci  kontrolované  osoby,  jejímž

předmětem  je kontrola  plnění  podmínek  integrovaného  povolení  (dále  také,,lP")  které  vydal  Krajský  úřad

Zlínského  kraje,  odbor  životního  prostředí  a zemědělství  pod  č.j. KUZL  72578/2006  ze dne  10.  11.  2006,

které  nabylo  právní  moci  dne  30. 11. 2006,  ve znění  pozdějších  změn  íntegrovaného  povolení  pro  zařízení

,,Soubor  chemických  výrob"  jejichž  porušení  bylo  zjištěno  při kontrole  na místě  dne  5. 11.  2019.  -  6. 1 "l. 2019

a výsledky  z této  kontroly  jsou  uvedeny  v protokolu  o kontrole  čj. člžP/47/2019/'l2470.

Konkrétně  se jedná  o kontrolu  plnění  podmínek  IP uvedených  v kapitole  č. 3 Podmínky  zajišt'ující  ochranu

zdraví  člověka  a  životního  prostřeď  přinakládání  sodpady  a opatření  ke  sledování  odpadů,

které  v zařízení  vznikají  pod písm.  a) a písm.  i) (viz  citace  níže).

a) Veškeré  nakládání  s odpady  pmvádět  v souladu  s platnou  legislativou  na  úseku  odpadového

hospodářství,

i) S odpady,  které  jsou  nebo  obsahují  zvlášť  nebezpečné  látky  nebo  nebezpečné  látky,  jejichž  seznam
je  uveden  v příloze  č. 1 k zákonu  č. 254/200j  sb.,  o vodách  nakládat  jako  se závadnými  látkami  ve smyslu

g 39 citovaného  zákona.

Kategorie  zařízení:

Viz  níže  v identifikačních  údajích

Kontrolm  zjištění  - popis  zjištěných  skutečností:

l. Identifikačm  údaje

Název  zařízení: ,,Soubor  chemických  výrob".

Provozovatel  zařízení:  DEZA,  a.s., Masarykova  753, Krásno  nad Bečvou,  757 01 Valašské  Meziříčí

IČ: 00011835

Kateqorie  zařízerí:  3 Kateqorie  zařízení:
4.1.  Výroba  organických  chemických  látek,  jako  jsou

a) jednoduché  uhlovodíky  lineární  nebo  cyklické,  nasycené  nebo  nenasycené,  alifatické  nebo  aromatické,

b) kyslíkaté  deriváty  uhlovodíků  jako  alkoholy,  aldehydy,  ketony,  karboxylové  kyseliny,  estery  a směsi

esterů,  acetáty,  ethery,  peroxidy  a peroxidové  pryskyřice,

d) organické  sloučeniny  dusíku,  jako  aminy,  amidy,  nitroderiváty,  nitrily,  kyanatany,  isokyanatany  -  hlavní
kategorie
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Umístění  zařízení:

Kraj:
Obec:
Katastrální  území:
Pozemkové  parcely:

Stavební  parcely:

Zlínský
Valašské  Meziříčí
Krásno  nad Bečvou
p.č.: 336/12,  336/18  -  22, 336/23,  336/26,  '1443/"1 -  40, 1444/2  -  4, '1445, 1446/2  -
1446/7,  1447-1451,  1468/1,  1469  -  "1474, 1491/2-4,  1492-1496,  1586,  1618,
1630  a 1631,

p.č.: 811, 1480,  1483/1  -10,  2363  -  2368,  2370,  2371,  2373  -  2377,  2380,  2451
2513  -  2523,  2525,

Katastrální  území:
Pozemkové  parcely:
Stavební  parcely:

Katastrální  území:

Bynina
p.č.: 98ň6  -  98t19,
p.č.: 312, 313 a 351,

Juřinka

Pozemkové  parcely:  p.č. 706/5  -  7,

Obec:  Lešná
Katastrálm  území:  Mštěnovice
Pozemkové  parcely:  p.č.: 103/1,  108/28,  108/60,  108/62  -  108/67,  108/68,  108/70,  108/76  -  108/79,

108/82,  108/83,  108/84  - 112,  108/118,  108/119,  108/121,  108/128,  108/"131,
108/132,  108/135,  108/136,  108/139,  108/156,  108/154  -  155, 108/157,  108/162,
108/164,  108/167,  108/168,  108/170,  115/1,  115/46-48,  115/49  - 115/52,  115/53  -
Il  5/56, 11 5/59-115/63,  1l5/64-11  5/65, I I 5/68, 11 5/69-11  5/70, Il  5/72, I1 5/73
-  115/89,  199/2,  199/4,  238/2,  240/2,  241/2,  242/2,  527/1, 527/2, 527/3  -  527/5,
527/7,  527/8,  530 -  534, 544 -  545, 547/1 -  547/3,

Změnou  IP. č. 22 se přidávají  pozemkové  parcely  č. 1 08/1 04, 1 08/1 05 a I 08/1 06
Stavební  parcely:  p.č. 115  -  130, 131/1 -  131/9,  135-143  145, 146-156,  165-181,  183-191,

199/"1, 199/5,  203  -  206, 207  -  221 , 226  -  228, 232 -  237, 238/3,  239, 240/1  , 240/3,
241 /1 , 241 /3, 242/1,  242/3,  257, 260 -  261 , 264, 267, 268, 431 , 435, 436, 437, 439,
440 a 444,

Katastrální  území:  Příluky
Parcely  katastru  nemovitostí:  p.č. 219, 220/1 -  220/2,  220/3,  220/4,  220/5,  220/6,  220/7,  220/8  -  220/14,

223, 224/1  , 227, 256, 305, 306 -  308, 309 -  310,
Katastrální  území:  Lhotka  nad Bečvou
Parcely  katastru  nemovitostí:  p.č. 51/3  a 344/1

ll: Popis  zařizem  -  viz  platné  integrované  povoleni

lll. ZÁVAZNÉ  PODMÍNKY  PROVOZU  ZAŘÍZENÍ

Konkrétně  se jednalo  o kontrolu  plnění  podrmnek  IP, jejích  porušení  bylo  zjištěno  při kontrole  ČlžP  ve dnech
5. 11. 2019  -  6. 11. 20'19 v rnístě  zařízení,  a to podmínek  uvedených  v kapitole  č. 3 Podrmnky  zajišt'ující
ochranu  zdraví  člověka  a životního  prostředí  při nakládání  s odpady  a opatření  ke sledování  odpadů,
které  v zařízení  vznikají  pod písm.  a) a písm.  i).

a) Veškeré  nakládání  sodpady  pmvMět  vsouladu  splatnou  legislativou  na  úseku  odpadového
hospodMství,

i) S odpady,  které  jsou  nebo  obsahují  zvlášť  nebezpečné  látky  nebo  nebezpečné  látky, jejichž  seznam
je uveden  v příloze  č. í k zakonu  č. 254/200';f  sb., o vodéch  nakládat  jako  se závadnými  látkami

ve smys/u S 39 citovaného zákona.

Při kontrole  na místě ve dnech 5. 11. 2019 - 6. 11. 2019 bylo ČlžP  zjištěno,  že provozovatel  na
vodohospodářsky  nezabezpečené  ploše  nazvané  ,,blok  42  - Shromaždiště  pevného  odpadď
shromažd'oval  odpady  kategorie  nebezpečný,  z nichž  docházelo  k úniku fáze lehčí než voda, čímž  došlo
k porušení  závazné  podmínky  vydaného  IP v kapitole  3 pod písmenem  a), nebot'  provozovatel  nezabezpečil
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odpady  před nežádoucím  únikem,  čímž  došlo  k porušení  povinností  obviněného  jako  původce  odpadu

uvedené v ustanovení 516 odst "I písm. f) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že původce odpadu je
povinnen  zabezpečit  odpady  před  nežádoucím  znehodnocením,  odcizením  nebo  úníkem.  Zároveň  došlo  i

k porušení  závazné  podmínky  vydaného  IP v kapitole  3 pod písmenem  i) jelikož  odpady  nebyly  skladovány

takovým  způsobem,  aby  bylo  bylo  zabráněno  jejich  nežádoucímu  úniku  do půdy,  čímž  došlo  k porušení

5 39 zákona o vodách.

Znění  podmínek  IP v době  kontroly  na místě  ve dnech  5. 11. 2019  -  6. 11. 2019:

3. Podrmnky  zajišt'ující  ochranu  zdraVí  člověka  a životního  prostředí  při  nakládám  s odpady  a

opatření  ke  sledovám  odpadú,  které  v zařízení  vznikap

a) Veškeré  nakládárí  s odpady  provádět  v souladu  s platnou  legislativou  na  úseku  odpadového

hospodářství

i) S odpady,  které  jsou  nebo  obsahují  zvlášť  nebezpečné  látky  nebo  nebezpečné  látky,  jejichž  seznam  je

uveden  v příloze  č. 1 k zákonu  č. 254/2001  sb.,  o vodách  nakládat  jako  se závadnými  látkami  ve smyslu

@ 39 citovaného zákona.

Platné  do  14.  2. 2020,  změnou  IP č. 24 (n.p.m  dne  15,  2. 2020)  znění  podmínky  3 a) a 3 b) následovně:

3. Podmínky  zajišt'ujíď  ochranu  zdraví  člověka  a životního  prostředí  při nakládání  s odpady  a

opatření  ke sledování  odpadů,  které  v zařízení  vznikají

a) Veškeré  nakládání  s odpady  provádět  v souladu  s platnou  legislatívou  na  úseku  odpadového

hospodářství.

b) S odpady,  které  jsou  nebo  obsahují  nebezpečné  látky  nebo  zvláště  nebezpečné  látky,  bude  nakládáno

jako se závadnými látkami ve smyslu F3 39 zákona o vodách.

člžP  kontrolou  na místě  ve dne '14. 7. 2020  zkontrolovala  vodohospodářsky  nezabezpečenou  plochu

provozu  dehet  sloužící  ke shromažďování  odpadu  nazvanou,,b/ok  42  = Slu»múZJ;Slč  ptvnóho  odpadtla.

Plocha  je tvořena  betonovými  panely  ve štěrkovém  loži. Tato  plocha  je ohraničena  plotem  a při vstupu
na  plochu  je umístěna  uzamykatelná  závora.  Na předmětné  ploše  se nachází  6 betonových  kójí.  Při kontrole

ČIZP  byly  kóje  číslo  tři, pět a šest  prázdné  a v první,  druhé  a čtvrté  kóji se nacházely  velkoobjemové

uzavíratelné  kontejnery  (každý  o objemu  10  t) určené  pro následující  odpady:

*  Kóje č. I odpad  kat. č. 17 02 04" - v době  kontroly  shromažďované  znečištěné  dřevo  a plast,

kontejner  zaplněn  na dně

*  Kóje  č. 2 odpad  kat. č. 17  02 04" - kontejner  určený  ke shromažďování  tohoto  odpadu  byl v době

kontroly  prázdný

*  Kóje  č. 4 odpad  kat. č. 17  06 03"  - kontejner  určený  ke shromažďování  tohoto  odpadu  byl v době

kontroly  prázdný

Shromažd'ovací  prostředky  určené  ke shromažd'ování  nebezpečných  odpadů  byly  označeny  kódem

a názvem  nebezpečné  vlastnosti,  nápisem  ,,nebezpečný  odpad"  a výstražným  grafickým  symbolem

nebezpečné  vlastnosti.  Shromažďovací  místo  nebezpečného  odpadu  bylo  vybaveno  identifikačním  listem

nebezpečného  odpadu.  Stav  plochy  při kontrole  člžP  na místě  je zdokumentován  i na 2 pořízených

fotografiích,  které  jsou  součástí  tohoto  protokolu  o kontroíe.
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Foto  č. I Velkoobjemové  kontejnery  na místě  zvaném,,b/ok  42  - Shromaždiště  pevného  odpadu"

Foto  č. 2 Prázdné  betonové  kóje  na rmstě  zvaném,,b/ok  42  - Shromaždiště  pevného  odpadď

Kontrolní  zjištění  -  závěr:

ČlžP provedla dne 14. 7. 2020 opakovanou kontrolu podle 5 20b odst. 8) zákona o integrované prevenci
na zařízerí  ,,Soubor  chemických  výrob"  a to konkrétně  fyzickou  kontrolu  místa  zvaného  ,,

ShromaMiště  pevného  odpadu".  Skutečnosti  zjištěné  touto kontrolou  nepovažuje  člžP  za porušení

integrovaného  povolení,  zákona  o integrované  prevenci,  zákona  o odpadech  ani zákona  o vodách.

Doklady  a ostatní  materiály,  o které  se kontrolní  zjištění  opírá:

výpis  z obchodního  rejstříku

Rozhodnutí  o vydání  IP, vč. změn  IP ve znění  zrněn  IP č. 1-  č. 24 pro  předmětné  zařízení

a další  doklady  a podklady  uvedené  v textu  tohoto  protokolu

Přílohy

*  Plná  moc  udělená  panu   udělená  dne  20. 12.  2019  ve  Valašském
Meziříčí  společností  DEZA,  a.s.,  IčO:  OOO11 835

Byla  pořízena  fotodokumentace:2  ks a jsou  součástí  tohoto  protokoiu  o kontrole

Byly  odebrány  vzorky:  ne
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Vyjádření  kontrolované  osoby  nebo  povinné  osoby  přítomné  na rmstě  kontroly:

Kontrolovaná  osoba  má  podle  ust.  Íj13  zákona  č. 255/20'12  Sb.  právo  podat  námítky  protí  kontrolním

zjištěním  uvedeným  v protokolu  o kontrole  ve Ihůtě  15  dnů  ode  dne  doručení  protokolu  o kontrole,

a to podáním  učiněným  u České  inspekce  životního  prostředí,  Oblastmho  inspektorátu  Brno.

Námitky  se podávaji  písemně  nebo  v elektronícké  podobě  podepsané  zaručeným  elektroníckým

podpisem  nebo  prostřednictvím  veřejné  datové  sítě  do  datové  schránky.  Z námitek  musí  být  zřejmé,

proti  jakému  kontrolnímu  zjištění  směřují,  a musí  obsahovat  odůvodněm  nesouhlasu  s tímto

kontrolním  zjíštěním.

Datum  vyhotovení:  14. 7. 2020

Podpisy  kontrolujíďch:

Ing. Barbgra,Herberková Ing. Ivana  Darmovzalová,

Tento  protokol  o kontrole  byl vyhotoven  v počtu  2 stejnopisů,  čítá  6 stránek.

Stejnopis  č. 1-  ČlžP,

Stejnopis  č. 2 -  kontrolovaná  osoba
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DEZA

Plná  moc

Akciová  společnost  DEZA,  a.s., se sídlem Masarykova  753, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Mezinci,  ICO: 00011835, zapsaná do obchodního  rejstříku  vedeného Krajským
soudem v Ostravě,  v oddíle  B, vložka  120,

zplnomocňuje  tímto vedoucího odboru řízení ISO a životního  prostředf 
nar. trvale  bytem  

k tomu, aby zastupoval  zde výše uvedenou  akciovou  společpost  DEZA,  a.s. před orgány  státní
správy  a samosprávy  ve věcech  ocmany  životního  prostředí  a ochrany  veřejného  zdraví.

Jmenovaný  je v uvedených  věcech oprávněn  v mezích  své pracovní  náplně jednat  a rovněž  za

zastupovanou  společnost  podepisovat,  a to mimo  jiné (nikoliv  však výlučně)  rovněž  zápisy

z jednání,  protokoly  o kontrolách  a jiné  obdobné  písemnosti,  tyto přejímat  a podávat  k nim

námitky  a připomínky,  případně  proti  nim  podávat  opravné  prostředky,  které zákon  připouští.

Tato plná moc se uděluje  na dobu výkonu  funkce  vedoucího  odboru  řízení ISO a životního

prostředí  s účinností  od data jejího  podpisu,  nejdéle však do 31.12.2021.  Nahrazuje  předchozí

plnou  moc udělenou  dne 3.8.2018.

Ve Valašském  Meziříčí  dne 20.12.2019

AGROFERT,  a.s.

místopředseda  představenstva
DEZA,  a.s.

v plné moci

člen představenstva
DEZA,  a.s.

Tuto  plnou  moc přijfmám.
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