Oblastní inspektorát v Plzni
Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň
tel.: 377 993 411, fax: 377 993 419
IČ: 41 69 32 05, e-mail: pl.podatelna@cizp.cz,
www.cizp.cz, ID DS:82bdy9x

A-Z EKOLOGIE s.r.o.
Rubešova 583/26
326 00 Plzeň- Východní Předměstí
IČ 29109884

Naše značka:

Vyřizuje / tel. kontakt:

Místo a datum:

Č.j. ČIŽP/43/2021/1169

Hacková/731405304

Plzeň, 31.3.2021

Protokol o kontrole
Kontrola je prováděna na základě ust. § 27 odst. 5 a § 33 odst. 5 zákona č.201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“)
a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem), nestanoví-li jiný
právní předpis jinak.
Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí
Kontrolující: Ing. Irena Hacková, Ph.D., č. sl. průkazu 240
Kontrolovaná osoba: odpovědný zástupce pro výkon autorizované činnosti Ing. Ivana Fílová,
společnost A-Z EKOLOGIE s.r.o. se sídlem na adrese Rubešova 583/26, Východní Předměstí, 326
00 Plzeň, IČ 29109884
Fyzická/é osoba/y přítomná/é na místě kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu
podle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.: Kontrola předloženého odborného posudku byla
provedena na ČIŽP, oblastním inspektorátu Plzeň, bez přítomnosti kontrolované osoby.
Předmět kontroly: Plnění povinností autorizovaných osob stanovených zákonem o ochraně
ovzduší, v relevantních ustanoveních § 34.
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den jeho provedení: Doručením oznámení o
zahájení kontroly č.j. ČIŽP/43/2021/1097 dne 18.3.2021.
Poslední kontrolní úkon: Poskytnutí požadovaného odborného posudku „OP č. 2/2019 - Chov
hospodářských zvířat, Farma Hvozd“ kontrolovanou osobou dne 23.3.2021 a požadovaných kopií
rozhodnutí o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle § 32 zákona o ochraně ovzduší
vydaného Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“), zaevidované pod č.j.
ČIŽP/43/2021/1133.
Den provedení posledního kontrolního úkonu: 30.3.2021
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Kontrolní zjištění - zjištěný stav věci:
1) Autorizace k činnosti:
Ing. Ivana Fílová disponuje platným rozhodnutím MŽP (vydaným dne 29.12.2012 pod č.j.
2567/780/12/LH) o autorizaci ke zpracování odborných posudků podle § 32 odst. 1 písm. d)
zákona o ochraně ovzduší a to v rozsahu následujících skupin stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší: Energetika - spalování paliv (kódy 1.1.
- 1.4.), Tepelné zpracování odpadu, nakládání s odpady a odpadními vodami (kódy 2.1. - 2.7.),
Výroba a zpracování kovů a plastů (kódy 4.1.1. - 4.11.), Zpracování nerostných surovin (kódy 5.1.1.
- 5.14.), Potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl (kódy 7.1. - 7.17.), Chovy hospodářských
zvířat (kód 8.), Použití organických rozpouštědel (kód 9.1. - 9.24.) a Nakládání s benzinem (kódy
10.1. - 10.2.). Rozsah tohoto rozhodnutí byl (dne 29.10.2016 pod č.j. 59399/ENV/15) ve výrokové
části rozšířen o výrobu a zpracování kovů a plastů (kódy 4.12. – 4.17.) a Chemický průmysl (kód
6.5.).
Kontrolovaná osoba je uvedena v seznamu právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo
osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle § 32 zákona o ochraně ovzduší
uveřejněného na webových stránkách (www.mzp.cz). Dle § 33 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší
se rozhodnutí o autorizaci ke zpracování odborných posudků vydává na dobu neurčitou.
2) Kontrolovaný odborný posudek:
OP č. 2/2019 - Chov hospodářských zvířat, Farma Hvozd, z června 2019
a) formální náležitosti:
Předložený odborný posudek (dále „OP“) byl kontrolovanou osobou vypracován pro společnost
Hvozdecká zemědělská a.s. Hvozd 27, 331 01 Plasy pro potřebu správního řízení ve věci vydání
závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje a závazného stanoviska k provedení
stavby stacionárního zdroje orgánem ochrany ovzduší podle § 11, odst. 2, písm. b) a c) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. k výstavbě nové stáje pro jalovice na farmě Hvozd.
Odborný posudek je členěn podle osnovy uvedené v příloze č. 13 k vyhlášce
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č.
415/2012 Sb.“). Rozsah podkapitol umožňuje zpřehlednění obsahu posudku. Jsou rovněž
přiloženy kopie s výše uvedenými rozhodnutími k autorizaci.
b) obsahové náplně jednotlivých části OP:
K obsahu jednotlivých kapitol v OP nelze nic s ohledem na požadavky uvedené v Příl. č. 13
k vyhl. č. 415/2012 Sb., vytknout. Kontrolovaná osoba náležitosti každého bodu zpracovala
odborně, detailně a srozumitelně, vč. výpočtů, situačních nákresů, map, fotografií, relevantních
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tabulek, odkazů na důležitá dostupná data apod. Z posudku je zřejmé a deklarované, na základě
čeho dospěla jeho autorka k doporučujícímu závěru.
c) závěry z provedené kontroly OP:
Předmětný posudek zpracovaný autorizovanou osobou Ing. Ivanou Fílovou byl dle ČIŽP
zpracován odborně a plně v souladu s požadavky uvedenými v Příl. č. 13
k vyhl. č. 415/2012 Sb.
Kontrolní zjištění:
Kontrolou předmětného OP autorizovanou osobou nebylo prokázáno žádné porušení zákona o
ochraně ovzduší.
Podklady, z kterých kontrolní zjištění vycházejí:
-

Seznam právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných
posudků dle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (stav k 18.3.2021)

-

Rozhodnutí MŽP o vydání autorizace ke zpracování odborných posudků podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o
ochraně ovzduší pro Ing. Ivanu Fílovou pod č.j. 2567/780/12/LH ze dne 29.12.2012 a pod č.j. 59399/ENV/15 ze
dne 29.10.2016

-

Seznam odborných posudků za rok 2019 a 2020

-

OP č. 2/2019 - Chov hospodářských zvířat, Farma Hvozd, z června 2019

Byla pořízena fotodokumentace: ne
Vyjádření kontrolované osoby nebo povinné osoby přítomné na místě kontroly:
Protokol byl sepsán bez přítomnosti kontrolované osoby na České inspekci životního prostředí,
oblastním inspektorátu Plzeň.

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 doručení
protokolu o kontrole, a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního
inspektorátu Ostrava. 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.
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Datum vyhotovení: 31.3.2021

Podpis kontrolujícího:
Ing. Irena Hacková, Ph.D.

Tento protokol byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, čítá 4 stránky.
Stejnopis č. 1 – ČIŽP
Stejnopis č. 2 – Ing. Ivana Fílová, společnost A-Z EKOLOGIE s.r.o. se sídlem na adrese Rubešova 583/26,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ 29109884
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