MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V Brně dne 31. července 2017
Č.j.: MZP/2017/560/203

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Výroková část
Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
„VAREX CZECH, s.r.o. - výroba termoplastových hran a laminohran“
Bod 7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a
zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok, kategorie II
přílohy č. 1 k zákonu.
Kapacita (rozsah) záměru:
Spotřeba granulátu ABS Sinkral B 432/E natur
Spotřeba ředidla MEK

400 t/rok
0,2 t/rok

Spotřeba vodního primeru HYDRO-HAFTPRIMER

1 t/rok

Spotřeba tiskových barev

1 t/rok

Spotřeba lepidel

12 t/rok

Umístění záměru: kraj: Vysočina
obec: Polná
k. ú.: 725498 Polná
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaným záměrem je stávající výroba termoplastových (ABS) hran, tj.
plastových hran z granulovaného materiálu, na dvou extruzních linkách, nanášení
adhezivních materiálů na tyto hrany a v neposlední řadě i jejich potisk. Součástí
provozu je i průmyslové zpracování dřeva – linka na dělení materiálu (dřevěných
desek). Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající provoz a záměr není spojen se
stavební činností, byl v oznámení zhodnocen stávající stav z pohledu výrobních
kapacit. V době zpracování oznámení nebyly známy v posuzovaném území jiné
záměry, které by mohly spolu s uvažovaným záměrem způsobit výraznou nežádoucí
kumulaci nepříznivých vlivů na obyvatelstvo nebo životní prostředí.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Zpracovávaný ABS granulát (o projektované spotřebě 400 t/rok) je přes sušící
zařízení nasáván do násypky příslušné extruzní linky, kde dochází k jeho smíchání s
barvivem. Po zahřátí směsi na tavnou teplotu (cca 210°C) je pomocí šneku roztavená
hmota vytlačována. Konečný tvar výrobku (hrany) určuje výstupní destička extrudéru
a kalibr, kde je také výrobek chlazen vodou. Po odsátí chladící vody je na spodní
stranu hrany nanášen primer za účelem narušení (zdrsnění) povrchu. Nakonec hrana
prochází odtahem s následným navíjením na požadované délky. Rozdrcený materiál,
který vzniká při výrobě hran, se dále zpracovává pro výrobu technických profilů.
Nanášení adhezivních materiálů na ABS hrany představuje nanášení adhezivní vrstvy
tavného lepidla na nekonečný pás upravované hrany. Potisk ABS hran je realizován
tiskovými UV barvami s následným UV vytvrzováním.
Obchodní firma oznamovatele:

VAREX CZECH, s.r.o.

IČ oznamovatele:

25346229

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Za Nádražím 852, 588 13 Polná

Zpracovatel oznámení:

Ing. Pavel Ujčík (EKOME, spol. s r.o.), osoba bez
autorizace podle § 19 zák.č. 100/2001 Sb.

Záměr „VAREX CZECH, s.r.o. - výroba termoplastových hran a laminohran“
naplňuje dikci bodu 7.1 (Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků,
výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok) kategorie
II přílohy č.1 k zákonu. V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude
posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení bylo
Ministerstvo životního prostředí.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti
a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených
v příloze č. 2 k zákonu rozhodlo Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad
podle § 21 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„VAREX CZECH, s.r.o. - výroba termoplastových hran a
laminohran“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
zákona.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
I. Charakteristika záměru
Posuzovaným záměrem je stávající výroba termoplastových (ABS) hran, tj.
plastových hran z granulovaného materiálu, na dvou extruzních linkách, nanášení
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adhezivních materiálů na tyto hrany a v neposlední řadě i jejich potisk. Součástí
provozu je i průmyslové zpracování dřeva – linka na dělení materiálu (dřevěných
desek)
Záměr je zdrojem emisí organických škodlivin z technologie a patří mezi
vyjmenované zdroje znečišťování podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, pod kódem 6.5. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a
kompozitu, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitu uvedených pod
jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou
projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší. Vzhledem k
roční spotřebě přípravků na bázi VOC, s ohledem na dílčí obsahy VOC v nich, na
vzduchový výkon odtahové vzduchotechniky u linek a na způsob a dobu provozu
dotčené technologie lze konstatovat, že významné emisní zatížení z dotčeného
provozu se nepředpokládá. Dalším zdrojem emisí je doprava, která zahrnuje pouze 3
lehké nákladní automobily a 15 osobních automobilů denně. Příspěvek této dopravy
je z hlediska plnění imisních limitů v oblasti zanedbatelný.
Při výrobě je používána technologická voda pouze v uzavřeném okruhu
chlazení na jednotlivých linkách. Voda v systému cirkuluje bez významných nároků
na spotřebu vody pro doplnění do systému a zajištění předepsaného tlaku soustavy.
Výměna této vody je prováděna pouze jedenkrát za rok.
Odpady jsou soustřeďovány a adekvátně tříděny v příslušných označených
sběrných nádobách. Dotčený areál je vybaven příslušným stanovištěm pro
velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Odpady z provozu jsou předávány k
využití či odstranění příslušným firmám. Pro skladování odpadů kategorie „N“ jsou k
dispozici nádoby k tomu určené (s atestem), umístěné na místech, kde nemůže dojít
k jejich zcizení, znehodnocení, případně úniku ohrožujícímu životní prostředí.
Stávající zdroje hluku jsou výduchy vzduchotechnik, které jsou vyvedeny na
boční straně fasády. Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající provoz, nebyla
zpracována akustická studie, na podnět Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina
však bylo provedeno měření hlukového zatížení, které prokázalo dodržení
hygienických limitů.
Provoz nebude ve významné míře čerpat přírodní zdroje. Provoz záměru
nepředstavuje zvýšený rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s
nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně
provozovanými zařízeními.
II. Umístění záměru
Předmětný záměr je situován ve stávajícím průmyslovém areálu společnosti
VAREX CZECH s.r.o. v západní části města Polná, v katastrálním území Polná v kraji
Vysočina. Vzdálenost zdroje od nejbližší obytné zástavby činí vzdušnou čarou cca 40
m. Jedná se o rodinný dům č. p. 800 v k.ú. Polná.
Objekt se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
ani v aktivní zóně záplavového území a je i mimo záplavové území Q 5, Q20 a Q100.
V areálu a jeho blízkosti nejsou evidována žádná ochranná pásma vodních zdrojů.
Stávající objekt je umístěn v oploceném areálu průmyslového charakteru,
který je zcela přeměněn lidskou činností. V celém areálu se krom zpevněných ploch,
nacházejí prakticky jen udržované sekané plochy zeleně. Lokalita není v kontaktu
s žádným zvláště chráněným územím ani s žádným skladebným prvkem ÚSES.
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Nejbližší významný krajinný prvek tvoří rybník Peklo, který se nachází ve vzdálenosti
cca 500 m jihovýchodním směrem od předmětného záměru. Nejbližší plochou
zařazenou do soustavy NATURA 2000 je EVL Šlapanka a Zlatý potok (CZ0613332,
rozloha 245,3877 ha), vzdálená cca 1 km severovýchodním směrem od záměru.
Negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
Z povahy záměru plyne, že k negativnímu vlivu na obyvatele v okolní zástavbě
by mohlo případně dojít v důsledku znečišťování ovzduší emisemi nebo hlukovým
zatížením.
Vzhledem k tomu, že v daném případě nebude probíhat žádná výstavba
objektů, nemůže v jejím důsledku docházet ke znečišťování ovzduší emisemi ani
hlukovým zatížením, nemůže tedy dojít ani k negativním vlivům na obyvatele v okolní
zástavbě.
Vlastní provoz se na znečištění ovzduší podílí emisemi těkavých organických
látek. Používaná technologie není významným zdrojem emisí a v dosavadním provozu
bylo ověřeno, že technologie není zdrojem obtěžování okolí zápachem.
Autorizovaným měřením provedeným pro denní i noční dobu při běžném
provozu zdrojů hluku bylo prokázáno, že výsledné hodnoty akustického tlaku u
nejbližších chráněných venkovních prostor staveb nepřekračují hygienické limity.
Souhrnně tedy lze konstatovat, že provozem záměru není negativně ovlivněn
zdravotní stav obyvatelstva.
Z povahy, velikosti a umístění záměru dále vyplývá, že provoz nebude mít
negativní vliv na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě. Realizace ani provoz záměru
nebudou mít negativní účinky na čistotu povrchových a podzemních vod. Realizace
záměru nebude mít negativní vliv na půdu, nedojde jím ani k narušení horninového
podloží. Jeho realizací nedojde k negativním vlivům na místní faunu a flóru a okolní
ekosystémy. Provoz nebude mít žádný vliv na soustavu Natura 2000, prvky ÚSES ani
zvláště chráněná území. Z umístění a charakteru záměru je zřejmé, že krajinný ráz,
kulturní památky a hmotný majetek jím nemohou být ovlivněny.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní úřad ve smyslu ust. §
21 písm. c) zákona, obdrželo dne 11.4.2017 oznámení záměru „VAREX CZECH, s.r.o.
- výroba termoplastových hran a laminohran“ (dále jen „oznámení“). Oznamovatelem
je obchodní firma VAREX CZECH, s.r.o., Za Nádražím 852, 588 13 Polná, IČ:
25346229.
Uvedené oznámení bylo převedeno k přímému zajištění procesu EIA dne
20.4.2017 na OVSS VII MŽP v Brně (dále jen „příslušný úřad“). Požadovaný počet
paré oznámení byl OVSS VII doručen dne 19.5.2017. Příslušný úřad posoudil
předložené oznámení a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona,
umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Na základě uvedeného zjištění
zahájil zjišťovací řízení dopisem č.j. 1163/560/17, 34849/ENV/17 ze dne 22.5.2017
a rozeslal v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona informaci o zahájení
zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným správním úřadům a
dotčeným územním samosprávným celkům. Informace o zjišťovacím řízení byla
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zveřejněna na úřední desce Kraje Vysočina dne 26.5.2017 a na internetu
v Informačním systému EIA na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr,
pod kódem záměru OV7164. Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne
15.6.2017.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí bylo zejména oznámení záměru
„VAREX CZECH, s.r.o. - výroba termoplastových hran a laminohran “, zpracované
podle přílohy č. 3 zákona Ing. Pavlem Ujčíkem, osobou bez autorizace ve smyslu § 19
zákona. Dalšími podklady byla vyjádření dotčených správních úřadů, uvedených
v následující části, a veřejnosti.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení:


Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.
KUJI 42062/2017 , ze dne 7.6.2017



Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, č.j.
KHSV/11527/2017/JI/HOK/Sme ze dne 14.6.2017
KHSV/11527/2017/JI/HOK/Sme – 2 ze dne 26.7.2017



Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, č.j.
ČIŽP/46/IPP/1707164.002/17/HMK ze dne 8.6.2017



Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, čj.
MMJ/OŽP/64834/2017 ze dne 2.6.2017
MMJ/OŽP/64411/2017-DJa ze dne 6.6.2017
MMJ/OŽP/64835/2017-OH/Ďá ze dne 6.6.2017
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, interní sdělení ze
dne 15.6.2017
Anonymní podání doručené příslušnému úřadu dne 6.6.2017




5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, ve
svém vyjádření hodnotí záměr výhradně z hlediska ochrany ovzduší. Uvádí, že s
ohledem na roční spotřeby přípravků na bázi VOC, s ohledem na tyto dílčí obsahy
VOC v nich, s ohledem na vzduchový výkon odtahové vzduchotechniky u linek a s
ohledem na způsob a dobu provozu dotčené technologie lze konstatovat, že významné
emisní zatížení z dotčeného provozu se nepředpokládá. S realizací záměru souhlasí a
nepožaduje jeho další posuzování dle zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina ve svém prvním vyjádření uvádí,
že předložená dokumentace neobsahuje dostatečné vyhodnocení vlivu hluku z
provozu celého výrobního areálu společnosti VAREX CZECH s.r.o. – tedy z kompletní
činnosti společnosti VAREX CZECH s.r.o. i z provozů nájemců objektů v areálu.
Zároveň chybí základní posouzení synergických účinků s ostatními průmyslovými
objekty v dané lokalitě ve vztahu k nejbližším chráněným prostorům ve smyslu
zákona č. 258/2000 Sb. Na základě podkladů z kontrol provedených KHS ve
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společnosti a ze zařazení pracovníků společnosti do kategorií prací, jejichž nedílnou
součástí je měření hluku na pracovištích, nelze ze strany KHS akceptovat způsob,
jakým je zpracována kapitola B.III.4. Ostatní – hluk. Dále upozorňuje, že v sousedství
areálu společnosti je plánována výstavba bytového domu, k němuž bylo již vydáno
územní rozhodnutí. Na základě výše uvedeného Krajská hygienická stanice Kraje
Vysočina, se sídlem v Jihlavě požaduje záměr projednat podle zákona.
Vypořádání: S ohledem na vyjádření ostatních dotčených orgánů státní správy a na
skutečnost, že se jedná o stávající provoz, příslušný úřad kontaktoval pracovníka KHS,
který vyjádření zpracoval, aby s ním projednal možné řešení. Ze strany KHS byl
příslušný úřad informován, že pokud bude část oznámení týkající se hluku doplněna o
výsledky měření, které prokážou dodržení hygienických limitů u venkovních
chráněných prostor, netrvá orgán ochrany veřejného zdraví na dalším posuzování dle
zákona. Příslušný úřad návrh řešení akceptoval. Požádal proto zpracovatele oznámení
o zajištění měření hluku a o zaslání výsledků měření KHS a příslušnému úřadu. Dne
24.7.2017 obdržel příslušný úřad protokol č. 39833/2017 vydaný Zdravotním ústavem
se sídlem v Ostravě o výsledcích měření provedeného dne 17.7.2017 v 8:00 – 13:00 a
22:00 – 23:30 hod. v chráněném venkovním prostoru staveb BD Za Nádražím čp. 800
– hluk z provozoven – VAREX CZECH s.r.o., Za Nádražím 852, Polná. Výsledkem měření
byly hodnoty 38,7 dB v denní době a 30,5 dB v noční době, tedy nepřekračující
hygienický limit. Na základě tohoto dokumentu KHS vydala dne 26.7.2017 nové
vyjádření, v němž konstatovala, že další posuzování záměru dle zákona nepožaduje.
Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, nemá z hlediska
odpadů zásadních připomínek, pouze doporučuje zvážit, zda při provozu záměru
nebude vnikat i odpad kat.č. 150202 N – absorpční činidla, filtrační materiály, …
(např. znečištěné textilie z čištění strojů apod.) popř. 150203 O - absorpční činidla,
filtrační materiály,… neuvedené pod číslem 150202. Na úseku ochrany vod, v
souvislosti se zacházení se závadnými látkami ČIŽP doporučuje zpracovat plán
opatření pro případ havárie a předložit jej příslušnému vodoprávnímu úřadu ke
schválení. Jinak ČIŽP nemá k záměru připomínky a nepožaduje pokračování procesu
EIA s tím, že dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, se k oznámení vyjádřil
třemi samostatnými přípisy, a to za úsek ochrany vod, odpadů a ochrany přírody a
krajiny. Všechna tři vyjádření jsou bez připomínek a bez požadavku na další
posuzování záměru dle zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, upozorňuje, že
při tepelném zpracování polymerních materiálů (ABS) a tavných lepidel může
docházet k emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem. Stacionární zdroj
uvedený pod kódem 6.5. přílohy č. 2 má ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. stanovenou
technickou podmínku provozu (za účelem předcházení emisím znečišťujících látek
obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek). V oznámení
je sice konstatováno, že s ohledem na roční spotřeby přípravků na bázi VOC a obsahu
VOC v těchto přípravcích se za důsledného dodržování technologické kázně
nepředpokládá významné emisní zatížení z dotčeného provozu, nicméně odbor
ochrany ovzduší upozorňuje na blízkost obytné zástavby (cca 40 m), tedy v případě
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obtěžování zápachem z dotčeného provozu bude nutné realizovat vhodná opatření k
eliminaci emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem. Závěrem uvádí, že za
předpokladu dodržování požadavků ochrany ovzduší v souladu s platnou legislativou
v této oblasti a striktní dodržování veškerých technologických postupů považuje
záměr za akceptovatelný a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Anonymní vyjádření obsahuje řadu požadavků, které jdou mimo rámec
procesu EIA. Co se týče samotného záměru, autor vyjádření nesouhlasí s provozem
zařízení, protože dle jeho názoru jednak škodí samotným pracovníkům, jednak má
negativní vliv na okolní bytovou zástavbu. Provoz znečišťuje ovzduší a vodu. Závěrem
podatel požaduje přemístění provozu do Jihlavy.
Vypořádání: Vzhledem k tomu, že se autor podání nevyjadřuje k samotnému oznámení
(podání bylo doručeno v období určeném k vyjádření, avšak autor je vůbec nezmiňuje),
nereaguje na žádná fakta v oznámení uvedená a jeho tvrzení nejsou nijak zdůvodněna,
neposkytuje toto vyjádření žádné relevantní informace pro zjišťovací řízení. Z těchto
důvodů příslušný úřad nevyvodil z podání žádný závěr a bere je pouze na vědomí.
Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona se k oznámení záměru
nevyjádřila. Z obdržených vyjádření dotčených správních úřadů k oznámení vyvstal
jediný požadavek na posuzování záměru podle zákona, a to ze strany Krajské
hygienické stanice Kraje Vysočina. Jak bylo výše uvedeno, na základě provedení
autorizovaného měření hlukové zátěže z provozu v nejbližším chráněném venkovním
prostoru a zaslání protokolu z tohoto měření orgán ochrany veřejného zdraví od
požadavku na další posuzování záměru dle zákona upustil.
Vzhledem k těmto skutečnostem dospělo Ministerstvo životního prostředí
k závěru, že další posuzování záměru podle zákona není opodstatněné.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách,
písemných vyjádřeních dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného
podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je ve
výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona rozklad
k Ministerstvu životního prostředí. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí
na základě návrhu rozkladové komise. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2
zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Jaroslav P o s p í š i l v. r.
ředitel odboru
výkonu státní správy VII v Brně
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Dotčené město a kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve
smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího
řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je podle ustanovení § 16 odst. 4
citovaného zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením
žádáme dotčené územní samosprávné celky o zaslání písemného vyrozumění o dni
vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném
termínu.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č.
100/2001 Sb. doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce
Ministerstva životního prostředí. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na
adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/EIA100_cr, kód záměru OV7164.

Rozdělovník:
Účastníci řízení
 VAREX CZECH, s.r.o., Za Nádražím 852, 588 13 Polná
 Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Ministerstva
životního prostředí a na Elektronické úřední desce Ministerstva životního prostředí
po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou
Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně
15 dnů podle § 16 zákona:
 Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství, Žižkova
57, 587 33 Jihlava
 Město Polná, do rukou starosty, Husovo nám. 39, 588 13 Polná
Dotčené správní úřady:
 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57,
587 33 Jihlava
 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15,
586 01 Jihlava
 Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580
01 Havlíčkův Brod 1
 Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 97/1,
586 01 Jihlava
Na vědomí:
 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence – samostatným IS
 EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02 Zlín - Malenovice
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