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KUPAXOOMPABo

Krajský úřad
Pardubického kraje

OŽPZ- oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Váš dopis zn.:
Ze dne:
číslojednaci: Klú 6498412017tožPZKM
spisová značka: spKrtJ 6015o/2o 17loŽPzlí Rozdělovník
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Mobil:
Fax:

Datum: 02.10.2017

lng. Věra Kmentová
466026518
Vera. kmentova@pard ubickykraj. cz

Oznámení
aktualizace

o zahájení správního řizeni ve věci schválení návrhu
bezpečnostní zprávy a zaslání této bezpečnostní

dokumentace k vyjádření

Krajský úřad Pardubického kraje, odborživotního prostředí a zemědělství (dále jen,,krajský úřad"),
jako věcně a místně příslušný správní orgán v ob|asti prevence závažných havárií podle
ustanovení § 29 odst, 1 a § 67 odst. ,1 písm. g) zákona č. 129l20OO Sb., o krajích (krajské zřízení),
veznění pozdějších předpisů, podle ustanovení §43 písm, e) a§16 zákona č.224l2015sb,,
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi a o změně zákona ě. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen ,,zákon o prevenci záuažných havárií"),
a podle ustanovení § '1't odst. '1 písm. b) zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,správní řád"), tímto podle ustanovení § 47 odst. í správního řádu oznamuje, že
dne 5,9. 2017 bylo zahájeno správní řízení ve věci schválení návrhu aktualizované
bezpečnostni zprávy (dále jen ,,bezpečnostní dokumentace") provozovatele - právnické osoby
JARo s. r, o., lÓ: 25o 66 ,137, se sídlem: V olšině 1046/3, Klánovice, PsČ í 90 14, Praha 9, objektu
JARO s. r. o., na adrese: Československé armády, 535 51 Chrast u Chrudimi, ve smyslu ustanovení
§ 16 odst. a) zákona o prevenci závažných havárií.

Správní řízení bylo zahájeno doručením návrhu bezpečnostní dokumentace krajskému úřadu
ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu.

Krajský úřad tímto zasílá podle ustanovení § 16 písm. a) zákona o prevenci závažných havárii
návrh bezpeěnostní dokumentace dotčeným orgánům a dotčeným obcím, viz rozdělovník,
k vyjádřeni,
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Podle ustanovení §'l7 odst, 1 zákona oprevenci závažných havárií ,potčené orgány zašlou
krajskému úřadu své vyjádření k návrhu bezpečnostní dokumentace do 60 dnů ode dne, kdy jim byl
doručen; pokud dotčený orgán nezašle své vyjádření k návrhu bezpečnostní dokumentace v této
lhůtě, platí, že s návrhem bezpečnostllí dokumentace souhlasí".

Krajský úřad současně žádá dotčené obce, tj, Chrast, Zaječice, Horka a Smrček, aby podle
ustanovení § 17 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií do 15 dnů ode dne doručení návrhu
bezpečnostní dokumentace oznámi|y veřejnosti na úřední desce a způsobem v místě obvyklým,
kdy a kde lze do návrhu bezpečnostní dokumentace nahlížet, činit si z ní výpisy, opisy nebo kopie.
Veřejné nahlížení do návrhu bezpeónostní dokumentace musí být umožněno po dobu 30 dnů
ode dne oznámení, V této lhůtě může každý uplatnit k návrhu bezpečnostní dokumentace písemné
připomínky.

Podle ustanovení §17 odst,3 zákona o prevenci závažných havárií dotčené obce zašlou své
vyjádření a připomínky veřejnosti k návrhu bezpečnostní dokumentace do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty stanovené pro nahlížení veřejnosti do návrhu bezpečnostní dokumentace, ,,pokud dotčená obec
nezašle své vyjádření a připomínky veřejnosti k návrhu bezpečnostní dokumentace v této lhůtě, platí,

že s návrhem bezpečnostní dokumentace souhlasí".

hl a,rr/r.'
lng.-Josef Hejduk
vedoucí odboru

lng. Richard Pinkas
v zastoupení

Příloha

-návrh aktualizované bezpeěnostní dokumentace

Rozdělovnik

t]častník řízení podle § 27 odst. 'l písm. a) správního řádu:

-JARo s. r. o., Volšině ,1046/3, 190 14 Praha 9, zastoupená lng. Kalábem, CSc., UNKAS
Engineering, Fáblovka 404, 533 32 Pardubice - Staré Hradiště
(bez přílohy)

-Město Chrast u Chrudimi, Náměstí ,l, 538 5'l Chrast u Chrudimi
-obec Zajeěice, Zalečice 4,538 35 Zajeěice
-Obec Horka, Hoíka 53, 538 51 Chrast u Chrudimi
-Obec Smrček, Smrček 61 , 538 5'l Chrast u Chrudimi

Dotčené orqánv (s přílohou 1 ks cD):

-Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Vnšovická 65,
100 10 Praha 10
-Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229l2a,500 02
Hradec králové
-Hasiěský záchranný sbor Pardubického kraje, Téplého 1526, 530 02 Pardubice
-Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03
pardubice
_ob|astní inspektorát práce pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj, Říční ,l,t95, 50,1 0,1 Hradec
Králové
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38 51 C,hra§l u Chíudin)L
lČ| l 5054209

_obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 114211,500
02 Hradec Králové
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