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Krajský úřad
Pardubického kraje

OŽPZ - odděleni ochrany ovzduši a odpadového hospodářství

Váš dopis zn,:
Ze dne:
číslo.jednací: K(ú 3221ol2o19lo2PZKM
spisová značka: spKrÚ 6015o/2o1 7 loŽPa32
Vyřizuje:
Telefon:
E-ma!l:
Mobil:
FaX:

lng. Věra Kmentová
466026518
Vera, kmentova@pardU bickykraj, cz

lng. Jiří KaIáb, CSc.
UNKAS Engineering
Fáblovka 404
533 52 Staré Hradiště

Datumj 26.04.2019

Yýzva k odstranění nedostatků v aktualizovaném návrhu bezpečnostní zprávy

Krajshý úřad Pardubického kraje (dále jen 
"krajský úřad"), jako příslušný orgán veřeiné správy

v oblasti prevence závažných haváňí podle § 43 písm. e) a § 20 zákona č. 22412015 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
směsmi a o změně zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcich, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen ,,zákon o prevenci závažných havárií") a ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 zákona č. 129|2OOO
Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, obdžel dne 5. 9. 2017 podání spoleěnosti JARO s.
r. o. se sídlem V olšině 1046/3, Klánovice, 190 14 Praha 9, lČo: 250 66 137, (dále jen
,,provozovatel"), zastoupené lng. Jiřím Kalábem, CSc., Keným byl předložen návrh bezpečnostní
zprávy objektu JARO s. r. o., na adrese: Ceskoslovenské armády, 535 51 Chrast u Chrudimi.

Tím bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst. 'í zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších změn (dále jen ,,správní řád").

Krajský úřad následně dopisem ze dne 2. 10.2017 požádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.
v. i., o zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace, v souladu s ustanovením § í6 písm.
b) zákona o prevenci závažných havár|í.

Krajský úřad dále zaslal dne 2. '10. 20í7 v souladu s ustanovením § 16 písm. a) zákona o prevenci
závažných havárií návrh bezpečnostní zprávy kvyjádření dotčeným orgánům veřejné správy a
dotčeným obcím, Byly uplatněny připomínky ze strany Města Chrast, Obce Horka a obce Smrček.

Dne 7 . 'l2. 2017 obdžel správní orgán posudek, ktený vydal k bezpečnostní dokumentaci Výzkumný
ústav bezpečnosti práce, v. v. i.., s doporučeními k dopracování dokumentace.

Následně krajský úřad řízení přerušil (usnesení č. j.: KrÚ 8229412017loŽPZKM ze dne 19. 12, 2017)
a vyzval provozovatele k odstranění nedostatků bezpečnostní zprávy (výzva č. j.: KrÚ
8228ot2017 toŽPzlKM ze dne í9, 12. 2017), v souladu s požadavky Výzkumného ústavu
bezpečnosti práce a dotčených obcí.
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Dne 30. 5. 2018 obdžel krajský úřad návrh aktualizované bezpečnostní zprávy ob,iektu JARo s, r. o.

Krajsloý úřad dne 1. 6. 2018 oznámil pokračování správního řízení ve věci schválení návrhu
aktualizace bezpečnostní zprávy a zaslal bezpečnostní zprávu opět k vyjádření dotčeným orgánům
veřejné správy a dotčeným obcím.

Současně zaslal dne 4. 6, 2018 bezpečnostní zprávu k opětovnému posouzení Výzkumnému ústavu
bezpečnosti práce, v, v. i., v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o prevenci závažných
havárií, Byly uplatněny připomínky ze strany Města Chrast a Obce Horka.

Dne 17. 4. 2019 obdžel krajský úřad posudek doplněné aktualizace bezpečnostní zprávy objekiu
JARO s. r. o., zpracovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v- i.

VÝZVA

Vzhledem k tomu, že Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Kený je pověřenou právnickou
osobou podle ustanovení § 16 písm. b) zákona o prevenci závažných havárií, vznesl k bezpečnostní
dokumentaci opět zásadní pňpomínky (posudek uvádí pod bodem 2d - Popis systému řízení
bezpečnosti - část V, žé tuto část nelze považovat za dostatečnou), vyplývající z posudku a jeho
přílohy ě. 1843-K-1, vyzliváme Vás vsouladu s ustanovením § 20 odst. 2 zákona o prevenci
závažných havárií k jejímu dopracování.

Bezpečnostní dokumentaci nám doložte ve 2 písemných výtiscích a v poáu 11 kusů na přenosných
techniclaj,ch nosičích dat (CD) v termínu do 30. 8. 2019, tak jak je uvedeno v usnesení krajského
úřadu č. j, KíÚ 323o3t2019/oŽPzKM ze dne 26. 4.2019, vydanému ktáo VýzVě. Současně
s dokumentací požadujeme doložit písemný podklad, ze kterého bude patmé, jaké změny nastaly
v jejich jednotlivých částech po revizi a jahým způsobem byly připomínky vypořádány.

Vzhledem ktomu, že bezpečnostní dokumentaci vrací krajshý úřad již podruhé provozovateli
k dopracování a pňpomínky již měly být zapracovány při předchozím podání, stanovil krajský úřad
dostatečný termín pro doložení této dokumentace, a to v termínu do 30. 8. 2019.

Pokud ve stanovené lhůtě nebudou uvedené nedostatky žádosti odstraněny, krajshý úřad správní
řízení ve věci schválení aktualizované bezpečnostní dokumentace v souladu se zněním § 66 odst, 1

písm. c) správního řádu zastaví,

otisk úředního razítka lng. lliartin Vlasák
vedoucí odboru

životního prostředí a zeměděIství

Přílohv:
- Pos-udek k aktualizaci bezpečnostní dokumentace UÚBP, v.v.i.), ze dne 15.4. 2019
- Příloha k posudku 1483 - K- '1 - Uroveň splněníjednotliuých částí dokumentu, ,15. 4. 2019
- Připomínky obcí Horka a Chrast
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