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Protokol  o kontrole

Kontrola  je  prováděna  věcně  a místně  příslušným  orgánem  státní  správy  na základě  ustanovení:

% 34 zákona č. 76/2002 sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru a o změně
některých  zákonŮ  (zákon  o integrované  prevenci),  ve znění  pozdějších  předpisŮ  (dále  také,,zákon  o íntegrované

prevenci"),

% 27 odst. l písm. c) a odst. 5 zákona č. 201/2012 sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisŮ, v platném
a úěinném  znění  od l.  9. 2012  (dále  jen,,zákon  ě. 201/2012  sb., v platném  a účinném  znění  od 1. 9. 2012"),

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

Místo  a  datum  provedení  kontroly:  Kontrola  byla  zahájena  dne  14.  7.  2020  ve  společnosti  DEZA,  a.s.,

se sídlem  Masarykova  753, Krásno  nad Bečvou,  757 0I  Valašské  Meziříčí,  IČ OOO 11835,  vprovozovně  společnosti

na  adrese  sídla  společnosti,  kde  byl  sepsán  Záznam  o kontrolních  úkonech  ze  dne  14.  7. 2020.

Protokol  o kontrole  ze dne 31. 8. 2020  byl  sepsán  v kance]áři  České  inspekce  životního  prostředí,  Oblastní  inspektorát  Brno,

Lieberzeitova  14,  614  00 Bmo;  31. 8. 2020

Kontrolní  orgán:  Česká  inspekce  životního  prostředí,  oblastní  inspektorát  Brno,  Oddělení  ochrany  ovzduší,  Lieberzeitova  14,

614  00 Brno

Kontrolující:

Ing. Viktor  Volčík, Ph.D. -  číslo služebního průkazu: 041 (mobil: ; e-mail: 
Ing.  Barbora  Herberková  -  číslo  služebnffio  průkazu:  457

Ing.  Ivana  Darmovzalová  -  číslo  služebního  průkazu:  528

Ing.  Petr  Musil  -  číslo  služebnUho  průkazu:  019

Kontrolovaná  osoba:

Název:  DEZA,  a.s.

Sfdlo:  Masaryková  753,  Krásno  nad  Bečvou,  757  0l  Valašské  Meziříčf

IČ:  OOOll  835

Fyzická  osoba přítomná  na místě kontroly  za kontrolovanou  osobu nebo povinnou  osobu podle % 5 odst. 2
zákona  č. 255/2012  Sb.  (statutární  orgán,  pověřený  zaměstnanec  apod.):

-  vedoucí  oddělení  ISO  a životního  prostředí

-  specialista  životního  prostředf

-  oddělení  REACH

Všechny  osoby  přítomné  kontrole  byly  na zaěátku  kontroly  pouěeny  o zpracování  osobních  údajŮ  předloŽením

dokumentu  ČIŽP nazvaného:,,Pouěení  subjektu  o zpracování  osobních  údajŮ".
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Předmět  kontroly:

Předmětem  sepsaného  protokolu  je výsledek  neplánované  kontroly,  jejirnž  předmětem  je zjištění  plněnf  poviruíostí

daných  zákonem  č. 76/2002  Sb. a povinností  stanovených  integrovaným  povolením,  které  vydal  Krajský  úřad  Zlínského  kraje,

Odbor  životního  prostředf  a zemědělství  a dalších  povinností  stanovených  provozovateli  zákony  v oblasti  životního  prostředí,

zejména  zákona  č. 201/2012  sb.,  o ochraně  ovzdušf,  v platném  a účinném  zněnf  od l. 9. 2012  (dále  jen,,zákon  č. 201/2012  sb.,
v platném  a účinném  znění  od l. 9. 2012").

Kontrolní  úkon,  jímž  byla  kontrola  zahájena:  Předložen{  pověřenď  ke ýontrole  formou  prťikazu  inspektora  ČIŽP na místě

kontroly.  Provedenf  kontroly  bylo  oznámeno  zástupci  kontrolovaného  subjektu  před  jejím  zahájením.

Den  provedení  zahajovacího  kontrolního  úkonu:  14. 7. 2020

Čas  provedení  kontroly  na místě:  dne 14. 7. 2020,  od 8:30  do 17:30,  společnost  DEZA,  a.s., se sídlem  Masarykova  753,

Krásno  nad  Bečvou,  757  0l  Valašské  Meziříčí,  IČ OOO Il  835,  v provozovně  společnosti  na adrese  sídla  společnosti.

Kontrolujícf  při  zahájení  kontroly  na místě  předložili  kontrolované  osobě  nebo  povinné  osobě  pověření  ke kontrole

formou  průkazu  inspektora  ČIŽP.

Pracovnďci  ČIŽP se v souladu s fl 20 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. a v souladu s el 1 odst. 5 zákona č. 282/1991 Sb.
změněném  zákonem  č. 64/2014  sb.,  v platném  a účinném  znění  od l. 5. 2014  (dále  jen  ,,zákon  č. 64/2014  Sb.")  prokázali

průkazem  inspektora  ČIŽP, oznámili  jeďnatelům  společnosti  zat+ájení  kontroly,  seznámili  zástupce  provozovatele  kontrolovar+é

společnosti  s předmětem  kontroly  a vyzvali  ho  k předložení  veškerých  dokladů  souvisejfcfch  s kontrolou  a k poskytnutí

pravdivých  a úplných  informací  souvisejících  s předmětem  kontroly.

Poslední  kontrolní  úkon:  Sepsánf  protokolu  o kontrole  vkanceláři  České  inspekce  životního  prostřeďí,

Oblastnf  inspektorát  Bmo,  Lieberzeitova  14,  614  00 Bmo.

Den  provedení  posledního  kontrolm'ho  úkonu:  31. 8. 2020

Kontrolní  zjištění  -  popis  zjištěných  skuteČností:

Jednalo  se o předem  neohlášenou  kontrolu  zahájenou  dne  14. 7. 2020,  jejímž  předmětem  byla  kontrola  zařízení

,,Souboru  chemických  výrob",  konkrétně  provozu  Fenol,  zaměřená  na  kontrolu  emisí  látek  obtěžujících  zápachem.

0 této kontrole  byl  téhož  dne sepsán  Záznam  o kontrolnfch  úkonech  evidovaný  pod evidenčním  číslem  CIZP/62510/2020

a pod  čfslem  jednacím  ČIŽP/47/2020/7252.

Společností  DEZA,  a.s., se sídlem  Masarykova  753,  Krásno  nad Bečvou,  757 01 Valašské  Meziříčf,  IČ OOO Il  835
bylo  doloženo  následující:

Dopis  společnosti  DEZA,  a.s.,  se sídlem  Masarykova  753, Krásno  nad Bečvou,  757 01 Valašské  Meziříčí,

IČ OOO ll  835 ze dne 21. 7. 2020  doručený  na adresu  ČIŽP - OI Bmo  datovou  schránkou  dne 21. 7. 2020,

evidovaný  pod  evidenčním  číslem  ČIŽP/64873/2020 a pod  číslem  jednacfm  ČIŽP/47/2020/7508
a rovněž  doučený  na  adresu  ČIŽP -  OI  Brno  velektronické  podobě  (e-mailem)  dne  21.  7.  2020,
evidovaný  pod  evidenčn{m  číslem  CIŽP/65259/2020  a pod  čfslem  jednacím  ČIŽP/47/2020/7521,
kterým  byl  zaslán  doklad  ke kontrole  (Záznam  o průběhu  provozních  teplot  na  jednotce  ENF.TEX  FE).

Součástí  Provozu  Fenol  jsou  následující  zdroje  znečišťování  ovzduší:

Destilace  fenolů  (zdroj  č. 901,  zařízení  ě. 901)  -  zakončeno  zařízen{m  ke snižovánf  emisí  ENETEX  FE

Zdroj  znečišťovár+í  ovzduší  ,,Destilace  fenolů"  je  zařazen  jako  vyjmenovaný  stacionární  zdroj

zneěišt'ování  ovzduší  dle  kódu  11.4.  ,,Ostatní  zdroje  -  Stacionární  zdroje,  jejich  roční  emise

těkavých  organických  látek  překračuje  l t" přílohy  ě. 2 kzákonu  č. 201/2012  Sb. změněného  zákonem

ě. 369/2016  Sb.

Vdobě  kontroly  dne  14.  7. 2020  byl  zdroj  znečišťování  ovzduší  vprovozu.

V provozu  byla  diskontinuální  destilace.  Kontinuální  destilace  nebyla  v provozu  (v  odstávce).

Na  zařfzenf  ke snižování  emisí  ENETEX  FE  jsou  prováděny  pravidelné  kontroly  odbornou  firmou.
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Sklady  surovin,  meziproduktů  a výrobků  (zdroj  ě. 901,  zařízení  č. 902)  -  zakončeno  zařízením  ke snižování  emisí

ENETEX  FE

Zdroj  znečišťování  ovzdušf  ,,Sklady  surovin,  meziproduktů  a výrobků"  je  zařazen

jako  vyjmenovaný  stacionární  zdroj  zneěišt'ování  ovzduší  dle  kódu  6.25.  ,,Chemický  průmysl  -

Výroba,  zpracování  a skladování  petrochemických  výrobků  a kapalných  těkavých  organických  látek  -

Skladování  petrochemických  výrobků  a kapalných  těkavých  organických  látek  o objemu  větším  než 1000  m"

nebo  skladovací  nádrže  sročním  objemem  výtoěe  větším  než  lOOOO  m"  a manipulace

(není  určeno  pro  automobilové  benziny)"  přílohy  č.  2 kzákonu  ě. 201/2012  Sb.  změněného  zákonem

ě. 369/2016  Sb.

V době  kontroly  dne  14. 7. 2020  byl  zdroj  znečišt'ovánf  ovzduší  v provozu.

Kaustifikace  Rios  -  výduch  praď  věže  C 503,  výduch  tkaninového  filtru  F 501 (zdroj  č. 903)

Zdroj  znečišťování  ovzduší  ,,Kaustifikace  Rios  -  výduch  prací  věže  C 503,  výduch  tkaninového  filtru"

je  zařazen  jako  nevyjmenovaný  stacionární  zdroj  zneěišt'ování  ovzduší  ,,Ostatní  zdroje  -

Stacionární  zdroje,  jejíchž  roění  emise  tuhých  znečišt'ujících  látek  nepřekraěuje  5 t,,," Ostatní  zdroje  -

Stacionární  zdroje,  jejíchž  roění  emise  těkavých  organických  látek  nepřekračuje  1 t" neuvedený  v příloze  ě. 2

k zákonu  ě. 201/2012  Sb.  změněného  zákonem  č. 369/2016  Sb.

V  době  kontroly  dne  14. 7. 2020  nebyl  zdroj  znečišťování  ovzdušf  v provozu.

Provozní  řád  vyjmenovaných  stacionárních  zdrojů  znečišt'ování  ovzduší  ,,Provoz  Fenol"

byl  Odborem  životnfho  prostředí  a zemědělství  Krajského  úřadu  Zlfnského  kraje  Rozhodnutím  o vydání  změny

integrovaného  povolenf  č.  15 pro  ,,Zařízení  soubon+  chemických  výrob  -  základnf  závod  DEZA,  a.s. Valašské  Meziříčí"

společnosti  DEZA,  a.s.  pod č.j.  KUZL  616/2014  (spisová  značka  KUSP  616/2014  ŽPZE-KB)  ze  dne  12.  ll.  2014

s nabyím  právní  moci  dne 19. ll.  2014.

Inspekce  provedla  kontrolu  provozu  Fenol  dne  14. 7. 2020  od 11:05  hod.,  kdy  obchůzkou  tohoto  provozu  byl  inspektory

zaznamenán  charakteristický  pachový  vjem  pro tento  provoz.  Z oddílu  9. předloženého  bezpečnostního  listu  k látce  fenol,

datum  revize:  3. 6. 2019  (přiložen  v elektronické  podobě)  vyplývá,  že látka  fenol  je za standardnfch  podminek  organická,

bezbarvá  až žlutá  nebo  světle  růžová  krystalická  pevná  látka  scharakteristickým  zápachem.  Kontrolou  bylo  zjištěno,

že od 2. 7. 2020  do data  kontroly  na místě  ďne 14. 7. 2020  byl  provoz  Fenol  v zarážce,  tj. v odstávce,  jedinou  provozovanou  částí

byla  diskontinuální  destilace  fenolu.

V  průběhu  kontroly  provedené  dne 14. 7. 2020  (Provoz  Fenol)  bylo  rovněž  provedeno  porovnánf  aktuálních  provozních

parametrů  zařízení  ke  snižování  emisf  sparametry,  které  jsou  'dány  projektovou  dokumentacf  a provozními  řády.

Sledovaným  parametrem  byla  teplota  vzařízení  ke  snižovánf  emisf,  která  je  stanovena  pro  zajištění  termického  čištění

odpadní  vzdušiny.  Porovnánf  zjištěných  hodnot  s parametry  udávanými  projektovou  dokumentací  a provozními  řády  je uvedeno

v následující  tabulce.

Název  zařízení Odplyny Požadovaná  teplota

íoCi

Zjištěná  teplota

rocí

ENETEX  FE
z destilace  fenoJ

skladů  produktči,

meziproduktu  a výrobků

720 829

Skutečná  dosahovaná  hodnota  teploty  spalin  ve  spalovací  komoře  dopalovactho  zařízení  ENETEX  FE

v den  prováděné  kontroly  dne 14. 7. 2020  se pohybovala  s tolerancí  uďávanou  dodavatelem  dopalovacího  zařízení.

Odchylky  od  žádané  hodnoty  teploty  spalin  jsou  způsobeny  skutečností,  že  regulátor  musí  reagovat

např.  na nestacionámí  zvýšení  (snížení)  podflu,  např.  lehké  ffakce  emisí  nebo  změnu  hmotnostního  toku  emisí.

Dle  sdělení  kontrolované  osoby  v období  od l. 6. 2020  do 30. 6. 2020  probíhal  na provoze  Fenol  standardní  provoz,

což  bylo  doloženo  údaji  z provozní  evidence  za toto  období  (viz.  Záznam  o průběhu  provozních  teplot).

Záznam  o průběhu  provozních  teplot  v dopalovacfm  zařízení  ENETEX  FE byl  zaslán  dopisem  ze dne 21. 7. 2020

doručeným  na adresu  ČIŽP -  OI  Brno  datovou  schránkou  dne 21. 7. 2020,  evidovaným  pod  evidenčním  číslem  ČIŽP/64873/2020
a pod  čfslem  jednacím  ČIžP/47/2020/7508  a rovněž  doručeným  na adresu  ČIžP -  OI  Brno  v elektronické  podobě  (e-mailem)

dne 21. 7. 2020,  evidovaným  pod  evidenčním  číslem  ČIŽP/65259/2020  a pod  číslem  jednacím  ČIŽP/47/2020/7521.
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Dle  zaslaného  dopisu  evidence  teplot  ve  spalovací  komoře  jednotky  ENETEX  FE,

provozované  jako  termického  zařízení  na  snižování  úrovně  emisí  stacionárního  zdroje  č. 901, je  vedena  elektronicky

formou  databáze  vrámci  Mdicího  systému  TDC  Honeywell,  somezenou  migrací  dat.  Teploty  ve  spalovací  komoře,

označované  jako  body  TE82202.PV  a TE82204.PV  v zaslaném  Záznamu  o prčiběhu  provozních  teplot  na  jednotce  ENETEX  FE

byly  vygenerovány  do denních  pn:iměrů.

Průběh  provozních  teplot  ve spalovací  komoře  na jednotce  ENETEX  FE za období  od l. 6. 2020  do 14. 7. 2020

je uveden  v následujfcf  tabulce.

Datum Teploty  ve spalovací  «omoře  (Bod  měření)

1. TE82202.PV

íocí

2. TE82204.PV

íoC1
1. 6. 2020 845,47 811,63

2. 6. 2020 847,72 813,79

3. 6. 2020 781,22 742,09

4. 6. 2020 847,96 812,89

5. 6. 2020 867,81 805,02

6. 6. 2020 804,92 773,05

7. 6. 2020 845,90 813,65

8. 6. 2020 850,62 810,14

9. 6. 2020 859,53 809,92

l0.  6. 2020 856,95 820,60

l1.  6. 2020 855,60 813,03

12.  6. 2020 735,54 711,53

13.  6. 2020 803,50 770,06

14. 6. 2020 846,42 811,49

15. 6. 2020 829,34 802,10

16. 6. 2020 852,85 817,51

17. 6. 2020 849,64 797,12

18. 6. 2020 835,36 803,32

19. 6. 2020 847,68 813,92

20. 6. 2020 839,73 800,36

21. 6. 2020 844,72 806,60

22. 6. 2020 856,70 821,79

23. 6. 2020 836,58 800,66

24. 6. 2020 842,70  . 802,14

25. 6. 2020 864,98 817,75

26. 6. 2020 836,79 797,35

27. 6. 2020 846,57 799,92

28. 6. 2020 844,48 802,16

29. 6. 2020 855,31 821,76

30. 6. 2020 844,94 797,85

l. 7. 2020 843,43 800,04

2. 7. 2020 846,14 808,66

3. 7. 2020 841,00 802,73

4. 7. 2020 851,97 802,31

5. 7. 2020 835,89 803,57

6. 7. 2020 845,40 810,75

7. 7. 2020 833,97 800,15

8. 7. 2020 842,87 800,16

9. 7. 2020 836,94 800,72

l0.  7. 2020 849,82 812,31

11.7.2020 832,10 799,47

12.  7. 2020 829,97 799,25

13.  7. 2020 831,78 799,76

14.  7. 2020 845,97 800,69

Z předloženého  dokladu  (Záznam  o průběhu  provozních  teplot  na  jednotce  ENETEX  FE)  nebyl  za kontrolované  obdobf

od l.  6. 2020  do doby  kontroly  dne 14.  7. 2020  zjištěn  nestandardní  stav.
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Při  kontrole  ďne 14. 7. 2020  provedla  obchůzku  vně areálu  cca 150 m severně  od provozu  Fenol  (směr  Mštěnovice,

které  jsou  nejbližší  obytnou  zástavbou),  a to přibližně  v čase od 11:45  do 11:55  hod.  Na  silníci  u obce  Mštěnovce,  70 m od areálu

společnosti  DEZA,  a.s., inspektoři  zaznamenali  blíže  nespecifikovaný  zápach  z chemicícých  výrob,  nikoliv  zápach,  který  byl

zaznamenán  na provozu  Fenol  (cca  v 11:05  hod.).

Kontrolovaná  osoba  při  kontrole  sdělila,  že sama  eviďuje  stížnosti  na obtěžování  zápachem  z provozu.  V kontrolovaném

obďobí  žádnou  takovou  stížnost  neobďržela.

Vprůběhu  kontroly  byl  inspekci  předložen  dokument  nazvaný  ,,Zarážka  SKK,  kontinuální  Destilace

(l.  7. -  30. 7. 2020)"  -  pMloha  č. 2. V  tomto  dokumentu  je uveden  rozsah  prací.prováděných  při  zarážce  provozu  Fenol.

Z dispečinku  kontrolované  osoby  (konkrétně  z meteostanice  umístěné  na budově  chemické  úpravny  vod)  bylo  zjištěno,

že v době  kontroly  vál  jihozápadní  až jihojihozápadn{  vftr  z 50 % směrem  od Jasenice  po Lešnou  a 25 % severovýchodní  vítr

směrem  na Lhotku  u Choryně,  o rychlosti  od 1,7  až 2,2  m.s-'  (viz.  přfloha  č. l).

Podklady,  z kterých  kontrolní  zjištění  vycházejí:

Kopie  výpisu  zobchodnfho  rejstříku  společnosti  DEZA,  a.s.,  se sídlem  Masarykova  753, Krásno  nad Bečvou,

757  0l  Valašské  MeziMčí,  IČ OOOll  835 vedeného  Krajským  soudem  v Brně,  oddíl  B, vložka  120  ze dne 13.  7. 2020.

Provozní  evidence  vyjmenovaných  stacionárních  zdrojťi  znečišťování  ovzduší  dle  přílohy  č.  lO  kvyhlášce

MŽP č. 415/2012  Sb.

Údaje  z dispečinkp  (konkrétně  z meteostanice  umístěné  na budově  chemické  úpravny  vod)  -  příloha  č. 1.

Dokument  nazvaný,,Zarážka  SKK,  kontinuální  Destilace  (l.  7. -  30. 7. 2020)"  -  příloha  č. 2

Plná  moc  udělená  panu"  dne  20.  12.  2019  ve  Valašském  Meziřfčí

společnostf  DEZA,  a.s., se sídlem  Masarykova  753,  Krásno  nad  Bečvou,  757  0l  Valašské  Meziříčí,  IČ OOO 1l  835.

Dopis  společnosti  DEZA,  a.s.,  se sídlem  Masaiykova  753,  Krásno  nad Bečvou,  757  0l  Valašské  Meziřfčí,

IČ OOO ll  835 ze dne 21. 7. 2020  doručený  na adresu  ČIŽP -  OI Brno  datovou  schránkou  dne 21. 7. 2020,

evidovaný  pod  evidenčním  číslem  ČIŽP/64873/2020  a pod  číslem  jednacím  ČIŽP/47/2020/7508
a rovněž  doručený  na  adresu  ČIŽP  -  OI  Bmo  v elektronické  podobě  (e-mailem)  dne  21.  7. 2020,

evidovaný  pod  evidenčním  číslem  ČIŽP/65259/2020  a pod  číslem  jednacím  ČIŽP/47/2020/7521,
kterým  byl  zaslán  doklad  ke kontrole  (Záznam  o prťiběhu  provozních  teplot  na  jednotce  ENETEX  FE).

Kontrolní  zjiŠtění  -  závěr:

Provozní  evidence  vyjmenovaných  stacionárních  zdrojů  znečišťování  ovzdušf  je vedena  v  v souladu  s přflohou  č. lO

k vyhlášce  MŽP č. 415/2012  Sb.

Provedenou  kontrolou  ani z předloženého  dokladu  (Záznam  o průběhu  provoznfch  teplot  na jednotce  ENETEX  FE)

nebyly  za kontrolované  období  od l. 6. 2020  do  doby  kontroly  dne  14. 7. 2020  zjištěny  zjevné  závady  a nedostatky

v provozu  stacionárnďch  zdrojů  znečišťování  ovzduší  a nebyl  zjištěn  nestandai'dní  stav.

Byla  pořízena  fotodokumentace:  ne

Byly  odebrány  vzorky:  ne
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ČESKÁ  INSPEKCE

Závěrečná  ustanovení:

ČIŽP  považuje  tento  protokol  za akt ukončení  kontroly.  Pověřená  osoba  provozovatele  zařízení  byla  s obsahem  protokolu

a dílčích  protokolťi  seznámena,  což  stvrzuje  svým  podpisem.  Současně  byla  poučena  o možnosti  podání  námitek  provozovatele

zařízení  k protokolu  v souladu  se zákonem  o státnf  kontrole.  Náklady  dle g 8 písm.  e) zákona  o kontrole  provozovateli  nevznikly.

Náklady  vzniklé  kontrolované  osobě nebo povinné  osobě v souvislosti s výkonem kontroly nesou dle el 23 odst. 2 zákona
o kontrole  tyto  osoby.

Kontrolovaná osoba má podle ust. % 13 zákona Č. 255/2012 Sb. právo podat námitky proti kontrolním
zjištěním  uvedeným  v protokolu  o kontrole  ve lhůtě  15  dnů  ode  dne  doruěení  protokolu  o kontrole,  a to

podáním  učiněným  u České  inspekce  životního  prostředí,  Oblastního  inspektorátu  Brno,  Lieberzeitova  14,

614  00 Brno,  Námitky  se podávají  písemně  nebo  v elektronické  podobě  podepsané  zaručeným  elektronickým

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

jakému  kontrolnímu  zjištění  směřují,  a musí  obsahovat  odůvodnění  nesouhlasu  s tímto  kontrolním  zjištěním.

Datum  vyhotovení:  31. 8. 2020

Podpisy  kontrolujíďch:

Ing.  Viktor  Volčík,  Ph.D.

)a'.(:;H
Ing.  Barbora  Herberková

bs-íÁ  ixsptgq4  ?

Ing.  Petr  Musil

Tento  protokol  byl  vyhotoven  v počtu  3 stejnopisů,  čítá  6 stránek.

Stejnopis  č. l,  2 -  ČIŽP
Stejnopis  č. 3 -  kontrolovaná  osoba
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