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

ENVISERVIS, s.r.o.

Adresa sídla nebo místa
podnikání/Trvalý pobyt

Hodonín, Legionářů 1501/4, PSČ 695 01

IČO, bylo‐li přiděleno

292 18 357

2. Identifikace zařízení
Název zařízení:
Dekontaminační plocha ROKYTÍ – zařízení pro využívání nebezpečných odpadů R3
Adresa zařízení
Pozemek p.č. 4569, k.ú. Mutěnice
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EK8LOR

3. Rozsah kontroly a kontrolované období
Popis rozsahu kontroly
Ustanovení zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění pozdějších předpisů „zákon o integrované prevenci), zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Kontrolované období
1.1.2013 – 21.1.2014

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

9.1.2014

Ukončení (den, měsíc, rok)

21.1.2014

5. Kontrolní zjištění
Popis kontrolních zjištění

1

Možné porušení podmínek integrovaného povolení ‐ Rozhodnutí KÚ JmK č.j. JMK 82235/2011,
ze dne 7.11.2011.

6. Závěry
Popis závěrů kontroly
Možné porušení podmínek integrovaného povolení ‐ Rozhodnutí KÚ JmK č.j. JMK 82235/2011,
ze dne 7.11.2011, řešené v následně vedeném správním řízení o uložení opatření k nápravě a
správním řízení o uložení pokuty.

7. Další opatření
Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
Uložena opatření k nápravě Rozhodnutím č.j. ČIŽP/47/OOV/SR01/1400671.001/14/BMT

8. Přílohy
Číslo

Název

9. Identifikace kontrolního orgánu
1. Oblastní inspektorát ČIŽP
2. Adresa
3. Schválil (jméno a el. podpis)
4. Datum
5. Číslo jednací zprávy

Brno
Lieberzeitova 14
Ing. Jana Pokludová

Jana Pokludová

Digitálně podepsal Jana Pokludová
DN: c=CZ, o=Česká inspekce životního prostředí [IČ 41693205],
ou=CIZP - OI Brno, ou=7193, cn=Jana Pokludová,
serialNumber=P170811, title=vedoucí oddělení
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