KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

viz rozdělovník

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací/Sp. zn.
KUJI 76539/2019
OZPZ 1795/2019 KubP

Vyřizuje/telefon
Ing. Petra Kubátová
564 602 514

V Jihlavě dne
30. 9. 2019

Oznámení o zahájení řízení, oznámení o zveřejnění, žádost o zveřejnění a rozeslání
žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Linka povrchových úprav“
společnosti KP Galvano s.r.o.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“),
obdržel dne 6. 9. 2019 žádost společnosti KP Galvano s.r.o., Sazovická 455/26, 155 21 Praha
5 – Zličín, IČO: 07805721 (dále jen „provozovatel“) zastoupená na základě písemné plné moci
ze dne 10. 5. 2019 společností Bucek s.r.o., Táborská 191/125, 615 00 Brno - Židenice
IČO: 28266111 (dále jen „zástupce provozovatele“), o vydání integrovaného povolení pro
zařízení „Linka povrchových úprav“ (dále jen „zařízení“).
Vymezení zařízení:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Parcelní čísla:
Kategorie činností:

Kraj Vysočina
Ledeč nad Sázavou
Ledeč nad Sázavou
2382, st. 1908, 1947, 1971
dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci 2.6. „Povrchová úprava
kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo
chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m3“

Krajský úřad v souladu s ustanovení § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci a § 47 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zasílá
žádost a přílohy ve věci vydání integrovaného povolení k provozu zařízení k vyjádření:
-

účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal,

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

-

příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních
předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení,

-

odborně způsobilé osobě, kterou krajský úřad žádá o zpracování odborného vyjádření k celé
žádosti, včetně aplikace nejlepších dostupných technik.

Na krajský úřad byly předloženy tyto podklady:
1. Žádost - OT
2. Katastrální mapa s vyznačením hranic areálu
3. Schéma areálu s vyznačením jednotlivých objektů
4. Schéma jednotlivých van v lince povrchových úprav
5. Schématické znázornění technologických operací v rámci linky povrchové úpravy - OT
6. Výpis z Obchodního rejstříku
7. Zmocnění pro kontaktní osobu
8. Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina – Závěr zjišťovacího řízení
9. Specifikace jednotlivých funkčních a oplachových van v lince povrchových úprav - OT
10. Vyhodnocení souladu s nejlepšími dostupnými technikami
11. Bezpečnostní listy chemických látek a směsí
12. Smlouva o dodávkách pitné a technologické vody a odvodu technologických a splaškových
odpadních vod
13. Provozní řád ZZO – Linka povrchových úprav - OT
14. Odborný posudek – Linka povrchových úprav v závodě KP Galvano s.r.o. - OT
15. Příspěvková rozptylová studie - Linka povrchových úprav v závodě KP Galvano s.r.o. - OT
16. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
17. Hluková studie
18. Protokol o nezařazení dle § 4 zákona č. 224/2015 Sb. - OT
19. Havarijní plán – OT
20. Základní hodnocení rizik ekologické újmy
21. Základní zpráva
OT v názvu dokumentů značí obchodní tajemství – (složení náplní jednotlivých van povrchových úprav je obchodním
tajemstvím společnosti).

Krajský úřad dále oznamuje, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované
prevenci, zveřejňuje stručné shrnutí údajů žádosti (podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona
o integrované prevenci) na portálu informačního systému integrované prevence na adrese:
https://www.mzp.cz/ippc, a na své úřední desce, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup
http://www.kr-vysocina.cz/uredni-deska po dobu 30 dnů. Do podkladů žádosti lze nahlížet,
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pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední dny (Po a St od 8,00 – 16,00 hod.) nebo
po předběžné domluvě na krajském úřadě, pracoviště odboru životního prostředí a zemědělství,
Seifertova 24, 587 33 Jihlava.
Příslušné správní úřady nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti zašlou svá vyjádření
v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci krajskému úřadu. Vyjádření
musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení,
popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které navrhují zahrnout do integrovaného
povolení (a které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů).
K vyjádřením příslušných správních úřadů zaslaných po lhůtě uvedené v tomto odstavci krajský
úřad nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou zaslat krajskému úřadu svá vyjádření k žádosti ve lhůtě uvedené
v předchozím odstavci v souladu s § 9 odst. 3 zákona o integrované prevenci a dle § 36 odst. 2
správního řádu.
Odborně způsobilá osoba nejpozději do 40 dnů po obdržení žádosti zašle své vyjádření v
náležitostech dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o integrované prevenci krajskému úřadu.
Krajský úřad požaduje, aby veškeré úkony za právnickou osobu, činila osoba k tomu
zmocněná, při splnění podmínek a náležitostí daných § 33 a § 34 správního řádu.
Krajský úřad žádá město Ledeč nad Sázavou, na jehož území je zařízení umístěno, aby na
své úřední desce včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup vyvěsilo na dobu 30 dnů
v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, stručné shrnutí údajů (viz
„Strucne shrnuti“ na DVD) a informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat z ní
výpisy, opisy, popřípadě kopie. V této lhůtě, která počíná běžet ode dne vyvěšení na úřední
desce obce, krajského úřadu a na portálu informačního systému integrované prevence, může
každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření k žádosti.
Krajský úřad dále město Ledeč nad Sázavou žádá o písemné vyrozumění o dni vyvěšení
a dni sejmutí stručného shrnutí údajů na své úřední desce po uplynutí lhůty 30 dnů.

Ing. Petra Kubátová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
podepsáno elektronicky
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Přílohy:
 Žádost a přílohy v elektronické podobě na nosiči DVD
Rozdělovník:
Účastníci řízení /obdrží datovou schránkou/ bez příloh:
1. Bucek s.r.o., Táborská 191/125, 615 00 Brno
Účastníci řízení /obdrží doporučeně do vlastních rukou/ s přílohami:
2. Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
3. Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5
4. Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí - zde bez příloh
Dotčené správní úřady /obdrží dodejkou/ s přílohami:
5. Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor ŽP, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá
nad Sázavou
6. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská
3304, 580 02 Havlíčkův Brod
7. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01
Jihlava
8. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního
hospodářství – zde
Odborně způsobilá osoba /obdrží dodejkou/ s přílohami:
9. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10
Praha 10
Ostatní /obdrží datovou schránkou/ bez příloh
10. Krajský úřad Kraje Vysočina – úřední deska (pouze stručné shrnutí)
11. Městský úřad v Ledči nad Sázavou, odbor výstavby a ŽP, oddělení výstavby a územního
plánování
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Kubátová Petra Ing.
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