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Č. j.: ČIŽP/10/RDT/0814106.0370/14/RAR
V c: Odpov

k žádosti o informace

Dne 11. 6. 2014 byla na ČIŽP OI Brno, OOV p ijata Vaše žádost o informace týkající se
společnosti ENVISERVIS, s.r.o.
K vaší žádosti Vám sd lujeme, že ČIŽP provedla ve dnech 9. 1., 10. 1. a 21. 1. 2014 kontrolu
dekontaminační plochy "Rokytí". Na základ výsledk této kontroly byla Rozhodnutím ČIŽP
uložena pokuta ve výši 700 000 Kč za porušení závazných podmínek stanovených integrovaným
povolením, spočívající v provozu za ízení v rozporu s Provozním ádem za ízení, za skladování
závadných látek mimo za ízení, za neprovád ní pravidelné evidence kontrol sb rné jímky
a monitorovacího systému. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 2. 2014. Současn byla
Rozhodnutím ČIŽP uložena opat ení k náprav k zamezení ohrožení kvality povrchových
a podzemních vod provozem za ízení „Dekontaminační plocha ROKYTÍ, které nabylo právní moci
dne 5. 2. 2014. Kontrolovaná osoba v pr b hu kontrolní činnosti a správních ízení s ČIŽP pln
spolupracovala a zjišt ní ČIŽP nikterak nerozporovala. Následnou kontrolní činností ČIŽP bylo
ov eno, že uložená opat ení jsou pr b žn pln na a k dalším únik m závadných látek nedochází.
Odvolání proti rozhodnutím podáno nebylo. Rozhodnutí o uložení opat ení k náprav bylo zasláno
na v domí ú adu obce s rozší enou p sobností Hodonín a rozhodnutí o uložení pokuty Celnímu
ú adu pro Jihomoravský kraj a Krajskému ú adu Jihomoravského kraje.
P i ukládání pokuty byla ze strany ČIŽP hodnocena zákonná hlediska, kdy závažnost správního
deliktu vyhodnotila ČIŽP jako nejvyššího charakteru, protože v d sledku porušení podmínek
integrovaného povolení, které bylo zp sobeno v domou činností účastníka ízení, kdy byl
skladovaný materiál uložen zcela evidentn mimo vodohospodá sky zajišt nou plochu za ízení,
došlo k úniku závadné látky do okolního prost edí, a kdy se navíc jedná o únik ze za ízení na
úpravu nebezpečných odpad , které by m lo sloužit k zachování kvality životního prost edí a ne ho
zhoršovat.
Jako pozitivní skutečnost, která vedla správní orgán k tomu, že nebyla uložena pokuta vyšší, byla
hodnocena skutečnost, že v d sledku porušení podmínek integrovaného povolení nedošlo
k prokázanému úhynu zástupc flóry či fauny a že nebyl prokázán p ímý dopad na kvalitu
p ilehlých povrchových vod. Dále též bylo p ihlédnuto ke skutečnosti, že účastník ízení po celou
dobu vyvíjel dobrovolnou snahu o nápravu závadného stavu. Poslední skutečnost, která m la za
následek výrazné snížení výše pokuty je skutečnost, že v soub hu s tímto správním ízení bylo s
účastníkem ízení vedeno ze strany ČIŽP ízení o uložení opat ení k náprav , které účastník ízení
aktivn plní a celkový objem prací na jejich spln ní bude též vyžadovat nemalé finanční náklady.
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Kontrola provozu dekontaminační plochy "Genže" prob hla na konci m síce kv tna v rámci
standardní kontrolní činnosti ČIŽP. Na základ výsledk této kontroly bude Rozhodnutím ČIŽP
uloženo jedno opat ení k náprav pro zlepšení technického zajišt ní provozu. Únik závadných látek
mimo plochu nebyl p i kontrole zjišt n. Toto ízení není ješt ukončeno.
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