Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění
1. Identifikace provozovatele
Obchodní firma nebo název/
Titul, jméno, popř. jména,
a příjmení

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Adresa sídla nebo místa
podnikání/Trvalý pobyt

Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice

IČO, bylo-li přiděleno

45193258

2. Identifikace zařízení
Název zařízení
Závod 17 – Válcovny plechu FM
Adresa zařízení
Křižíkova 1377, 738 01 Frýdek-Místek
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EJTR14

3. Rozsah kontroly a kontrolované období
Popis rozsahu kontroly
Plnění povinností provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, plnění povinností stanovených zákonem č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a podmínek) souvisejících s ochranou ovzduší
vydaného integrovaného povolení č.j. MSK 25120/2009 ze dne 13.7.2009, včetně změn (č. 9), a
to týkající se stacionárních zdrojů č. 007, č. 107, č. 108, č. 109, č. 110, č. 111, č. 115, č. 116,
č. 117.
Kontrolované období
1.1.2015 – 16.6.2016

4. Termín kontroly na místě
Zahájení (den, měsíc, rok)

16.6.2016

Ukončení (den, měsíc, rok)

17.6.2016

5. Kontrolní zjištění
Popis kontrolních zjištění
Zařízení bylo v provozu. Byla provedena fyzická prohlídka zařízení, včetně kontroly provozních
dokumentů a monitoringu. V kontrolovaném období nedošlo k neopravitelné havárii nebo jiné
nepředvídatelné události, která by měla za následek ukončení činnosti zařízení. Měření proběhla
ve stanoveném rozsahu i četnosti, byly předloženy protokoly z jednorázových měření emisí.
Emisní limity nebyly překročeny.
Zařízení bylo v kontrolovaném rozsahu provozováno v souladu se stanovenými podmínkami
integrovaného povolení v oblasti ochrany ovzduší.
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6. Závěry
Popis závěrů kontroly
Nebylo zjištěno porušení zákona o integrované prevenci s ohledem na předmět kontroly.

7. Další opatření
Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
-

8. Přílohy
Číslo

Název

-

-

9. Identifikace kontrolního orgánu
1. Oblastní inspektorát ČIŽP
2. Adresa
3. Zpracoval
4. Datum
5. Spis kontroly

ČIŽP OI Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
Mgr. Michal Jurčík
22.8.2016
Sp.zn. 1608749
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