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Zp ístupnění podkladů
dle ust. § řb odst. 4 písm. zákona č. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prost edí
a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní
prost edí“) v rámci vedeného navazujícího ízení ve věci vydání rozhodnutí o změně
povolení provozu stacionárního zdroje dle § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“)

V E E J N Á V YHL ÁŠ K A.
Společnost HRANIPEX a.s., Jaroslavy Rýznerové ř7, 3ř6 01 Komorovice, IČO: 260 17 997,
podala dne 19. 6. 2019 žádost o vydání změny povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší
– „Výroba nábytkových hran“ a „Aplikace Primeru“ dle § 13 odst. 2 zákona
o ochraně ovzduší provozovaných v místě sídla společnosti HRANIPEX a.s., Jaroslavy Rýznerové
97, 396 01 Komorovice. Žádost byla dne 19. 6. 201ř doručena na Krajský ú ad Kraje Vysočina,
odbor životního prost edí a zemědělství (dále jen „krajský ú ad“) a zaevidována pod č.j. KUJI
48267/2019.
Dnem doručení žádosti na krajský ú ad bylo zahájeno správní ízení v uvedené věci.
Krajský ú ad, jako p íslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení
§ 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 12ř/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve znění pozdějších
p edpisů, § 27 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší a jako správní orgán p íslušný k vedení
navazujícího ízení dle § řb zákona o posuzování vlivů na životní prost edí, oznámil v souladu
s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve znění pozdějších p edpisů
(dále jen „správní ád“), zahájení správního ízení známým účastníkům ízení a dotčeným
orgánům ve věci vydání rozhodnutí o změně povolení provozu pro stacionární zdroje
znečišťování ovzduší vyjmenované v p íloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódy 6.5.
Krajský ú ad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

„Výroba nábytkových hran“ a 9.8. „Aplikace Primeru“ provozovaných v místě sídla
společnosti HRANIPEX a.s., Jaroslavy Rýznerové ř7, 3ř6 01 Komorovice, podle § 13 odst. 2
zákona o ochraně ovzduší.
Krajský ú ad, jako správní orgán p íslušný k vedení navazujícího ízení dle § řb odst. 1 zákona
o posuzování vlivů na životní prost edí dále zve ejnil veškeré informace p edepsané § řb odst. 1
zákona o posuzování vlivů na životní prost edí.
Krajský ú ad rovněž ve smyslu § řc odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prost edí umožnil
ve ejnosti k uvedenému záměru uplatnit své p ipomínky.
Dne 16. 7. 201ř bylo na krajský ú ad doručeno vyjád ení č.j. ČIŽP/46/201ř/5řŘ1 ze dne 10. 7.
201ř vydané Českou inspekcí životního prost edí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen
ČIŽP), která je dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší dotčeným orgánem státní správy. ČIŽP
ve svém vyjád ení navrhuje, s ohledem na skutečnost, kdy předložený odborný posudek ani návrh
provozního řádu neobsahují projektovanou spotřebu organických rozpouštědel při nanášení
Primeru a také s ohledem na fakt, že se připravuje instalace nové jednotky termického dopalování,
v současné době změnu povolení nevydávat a povolovací proces dokončit až po realizaci opatření
pro splnění nových emisních limitů.
Dne 22. 8. 2019 bylo na krajský ú ad doručeno Souhlasné závazné stanovisko k ově ení změn
záměru č.j.: MZP/201ř/560/1501 ze dne 22. Ř. 201ř vydané Ministerstvem životního prost edí,
Odborem výkonu státní správy VII (dále jen MŽP).
Krajský ú ad tímto zp ístupňuje výše uvedené podklady pro účely navazujícího ízení dle § řb
odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prost edí.
Zároveň krajský ú ad účastníkům ízení zasílá podklady pro vydání rozhodnutí a umožňuje
účastníkům uplatnit své právo vyjád it se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3
správního ádu a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto dokumentu.

Ing. Kate ina Žáková
ú edník odboru životního prost edí a zemědělství

Tento dokument musí být vyvěšen na ú ední desce správního orgánu, který navazující ízení vede
po dobu 15 dnů a současně zve ejněn způsobem umožňujícím dálkový p ístup podle věty druhé
§ 25 odst. 2 správního ádu.
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vyjádření č.j. ČIŽP/46/2019/5981 ze dne 10. 7. 2019 vydané Českou inspekcí životního prostředí, Oblastní
inspektorát Havlíčkův Brod

Závazné stanovisko k ověření změn záměru č.j.: MZP/2019/560/1501 ze dne 22. 8. 2019 vydané Ministerstvem
životního prostředí, Odborem výkonu státní správy VII

Rozdělovník:
účastník řízení dle § 27 ods. 1 písm. a) správního řádu (datovou schránkou) :
HRANIPEX a.s., Jaroslavy Rýznerové 97, 396 01 Komorovice
Ostatní
Krajský úřad Kraje Vysočina – úřední deska

áková Kate ina Ing.
REFO_O PZ-IPR
odd lení integrované prev
28.8.2019 13:30:01

Čís. jednací: KUJI 67314/2019
Strana: 3

