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Dle rozdělovníku

Rozhodnutí

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen "krajský úřad"), jako příslušný orgán
veřejné správy podle § 27 písmo e), § 32 odst. 1 písmo b) zákona Č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky a o změně zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2002
Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních
úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o prevenci závažných havárií") a
ustanovení § 29 odst. 1, § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v souladu se zákonem č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonů výše uvedených (dále
správní řád), rozhodl o podání společnosti JARO S. r. O. se sídlem V Olši ně 1046/3,
Klánovice, 190 14 Praha 9, IČ: 250 66 137 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního
řádu), ve věci žádosti o schválení bezpečnostní zprávy prevence závažné havárie (dále
bezpečnostní zpráva), takto:

Podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií

schvaluje

bezpečnostní zprávu provozovatele JARO s. r. o. se sídlem V Olšině 1046/3, Klánovice,
190 14 Praha 9, IČ: 250 66137, zpracovanou pro objekt umístěný na adrese:
Československé armády, 538 51 Chrast u Chrudimi, k. ú. Zaječice a současně
stanovuje následující podmínky:

1. Provoz objektu provozovatele JARO S. r. O. včetně navážení veškeré munice bude
zahájen až po vybudování, obnovení a kontrole řádného oplocení celého areálu
provozovatelem, v souladu popisem, který je uveden na str. 8 v kapitole 1. 2 bezpečnostní
zprávy.
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2. O provedení či obnovení řádného oplocení celého areálu včetně jeho kontroly bude
krajský úřad provozovatelem bezodkladně písemně informován.

3. V souladu s ustanovením § 33 odst. 4 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných
havárií předloží provozovatel krajskému úřadu ověřenou kopii smlouvy o pojištění
odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie a pojistky k evidenci a uložení
do 30- ti dnů ode dne jejího uzavření.

Odůvodnění

Dne 17. 9. 2015 předložila společnost JARO s. r. o. se sídlem V Olšině 1046/3,
Klánovice, 190 14 Praha 9, IČ: 25066137, v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zákona o
prevenci závažných havárií, krajskému úřadu ke schválení návrh bezpečnostní zprávy
v písemné a elektronické podobě. Zároveň provozovatel doložil vnitřní havarijní plán,
podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a vypracování vnějšího havarijního plánu.
Dne 30. 9. 2015 byl krajskému úřadu doložen plán fyzické ochrany objektu.

Bezpečnostní zpráva byla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o prevenci
závažných havárií doručena k vyjádření Ministerstvu životního prostředí a dalším dotčeným
orgánům veřejné správy - České inspekci životního prostředí, 01 Hradec Králové,
Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje, Krajské hygienické stanici
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Oblastnímu inspektorátu práce pro
Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové, Obvodnímu báňskému
úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, dotčeným obcím též za účelem
vyjádření veřejnosti (Město Chrast u Chrudimi, obec Zaječice, obec Horka, obec Smrček).

Krajský úřad obdržel k bezpečnostní zprávě tato vyjádření:

Vyjádření došlá bez připomínek, která byla vložena do spisu:
- vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru environmentálních rizik a ekologických
škod, č. j.: 67689/ENV/15 ze dne 15. 12. 2015. Z vyjádření vyplývá, že po provedeném
posouzení rizika závažné havárie a jejích možných následků a posouzení preventivních
bezpečnostních opatření nebyly k bezpečnostní zprávě další připomínky. Pouze byla v bodě
d) vyjádření v kapitole "Doporučení k doplnění dokumentace" popsána některá doporučení
k doplnění dokumentace a to rovněž v části zaměřené na popis systému řízení prevence
závažných havárií při příští aktualizaci bezpečnostní zprávy.
- vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Hradec Králové,
č. j. ČIŽP/45/00V/1502477.003/15/KPH ze dne 20. 10. 2015;

- vyjádření Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, č. j. HSPA-74-14/2015 ze
dne 2. 11. 2015;

- vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
č. j. KHSPA 15130/2015/HP-CR ze dne 1.10.2015;

- vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj,
č. j. 18022/8.41/15-2 ze dne 6.10.2015;

- vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
č. j. SBS 30302/2015/0BÚ-09/1 ze dne 6. 10. 2015. Ve vyjádření je uvedeno, že

z bezpečnostní zprávy ani z činnosti společnosti JARO s. r. o. nevyplývá, že by se zabývala
skladováním výbušnin, případně jiným způsobem nakládání s výbušninami. Proto se
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického nepovažuje za
dotčený orgán věcně příslušný k vyjádření k bezpečnostní zprávě.
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Vyjádření došlá s připomínkami, která byla vložena do spisu:

- vyjádření Města Chrast č. j. S/06063/2015 ze dne 13. 11. 2015, s připomínkami:

1) požadavek zajištění všech záruk, že sklad zbraní a munice bude v době provozování
splňovat veškerá bezpečnostní opatření, v souladu s platnou legislativou. Město Chrast dále
žádá krajský úřad o provádění pravidelných kontrol v areálu a přezkoumání souladu
bezpečnostní zprávy společnosti JARO s. r. o. v souladu s aktuální platnou legislativou.
Jedná se především o kritérium skutečné obložnosti skladů, kapacity bezpečného množství,
záruky skladování munice podle tříd nebezpečnosti a bezpečnosti při manipulaci a přepravě;

2) Město Chrast požaduje přesný kontrolní plán s uvedením kontroly, typu a cíle kontrolních
zjištění a konkrétní osobu, která bude za průběh kontroly zodpovídat. Dále žádá o zajištění
následné pravidelné informovanosti města o výsledcích kontrol, případně opatřeních
k nápravě. Písemné informace, závěry a opatření z provedených kontrol budou s ohledem
na zajištění požadované informovanosti občanů pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách města Chrast;

- vyjádření veřejnosti Města Chrast č. j. T/06953/2015 ze dne 13. 11. 2015, zpracované dne
26. 10. 2015 panem Adolfem Franklem, bytem ČSA 286, 538 51 Chrast u Chrudimi,
s připojenými podpisy občanů, s námitkami:

1) k zahrnutí části města Chrast - staré nádraží, ulice Dukelská, ulice ČSA do bezpečnostní
dokumentace;

2) k nedostatečnému oplocení areálu;

3) k množství skladované munice a obložnosti objektů;

4) k navýšení četnosti nákladní dopravy

5) k neexistujícímu připojení na kanalizační síť;

6) k popisu vzdálenosti skladů od obydlené oblasti, bezpečnostní vzdálenosti u munice,
chybějící porovnání přetlaku vůči části města Chrast;

- dopis občanů Města Chrast - Vlastimila Boštíka a Karla Boštíka - zaslán krajskému úřadu
dne 26. 11. 2015, jako nesouhlasné stanovisko k uskladňování, manipulaci zbraní a munice
soukromými firmami včetně přepravy tohoto materiálu obydlenou zónou obce;

- vyjádření obce Zaječice, č. j. R16/2015 ze dne 13. 11. 2015, včetně s vyjádření veřejnosti
(připojeny dotazy občanů), s připomínkami:

1) k chybným identifikačním údajům o obci Smrček;

2) ke stavebnímu stavu skladovacích objektů a oplocení s požadavkem pořízení úplné
dokumentace skutečného provedení a na jejím podkladě a zjištěném stavebně technickém
vybavení staveb určení účelu užívání. Dále bylo žádáno, aby byl proveden příslušným
stavebním orgánem před obnovením využití staveb jako muniční sklady důsledný stavební
dozor s ověřením, zda budovy a prostory splňují pro uvažovaný účel užívání požadavky
stavebního zákona a platných právních předpisů z hlediska požární ochrany, ochrany
životního prostředí, hygieny a ochrany zdraví, ochrany civilních obyvatel. Zároveň byl
vznesen požadavek, aby provozní a bezpečnostní zpráva muničního skladu včetně nově
užívaného účelu užívání byla odsouhlasena Hasičským záchranným sborem, Policií České
republiky a Inspektorátem bezpečnosti práce, připomínka ke skladovacím objektům č. 3 -
10, u kterých jsou poškozena nebo zcela zničena okna, dveře a vrata, střešní krytina,
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elektroinstalace a ostatní technická instalace, chybí bleskosvod. Dále připomínka ke
zničenému a rozebranému oplocení (doloženo fotodokumentací). Byl vznesen požadavek,
aby před obnovením užívání byly provedeny odpovídající udržovací práce a nezbytné úpravy
vzhledem k bezpečnosti staveb, jejich mechanické odolnosti, stability, požární bezpečnosti,
ochrany zdraví osob, životního prostředí, ve vztahu k vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, v platném znění;

3)připomínka k lesním porostům - 11 muniční sklad je umístěn v zalesněném terénu. Les lze
považovat za rovnocennou ochranu ... " Vzhledem ke stáří porostů lze předpokládat, že
budou předmětem mýtních těžeb. Účinky tlakové vlny případné havárie by nebyly tlumeny
vzrostlým lesním porostem, jak je uvedeno v bezpečnostní zprávě;
-připomínka k hospodaření v lesích - lesy v areálu JARO s. r. o. jsou od roku 2013 lesy
hospodářské (zák. č. 289/1995 Sb.), tyto lesy by se neměly oplocovat z důvodu ochrany lesa
dle § 32 odst. 7 zákona a hospodářský zájem je nadřazen zájmům soukromých subjektů.
V této připomínce je žádáno o posouzení krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství, který o hospodářských lesích rozhodl.
V případě armádních muničních skladů jsou lesy v jejich areálu lesy zvláštního určení, kde
veřejný zájem ochrany obyvatel- důležitý zájem dle § 8 odst. 2 písmo h) zák. č. 289/1995
Sb. je nadřazen hospodářské funkci lesa. Připomínka se týká také toho, zda je muniční
civilní sklad veřejným zájmem. V případě obnovení muničního skladu je řádné oplocení
součástí kolaudačního rozhodnutí z roku 1957. Současný stav oplocení je doložen ve
fotodokum entaci;

-Připomínka lesní porosty v okolí areálu JARO S. r. o. - na základě odborného stanoviska
Diecézních lesů Hradec Králové, které obhospodařují okolní porosty areálu JARO S. r. O. je
zřejmé, že lesní porosty v k. Ú. Horka, Smrček, Zaječice a v sousedních porostech o rozloze
40 ha, ve věku 95 - 129 let budou předmětem mýtních těžeb. Dále je zde uvedeno, že
v posledních letech je v monokulturních smrkových porostech kůrovec a budou vytěženy i
porosty mladší, tudíž les nebude zajišťovat žádnou ochranu v případě havárie muničního
skladu a následné tlakové vlny;

4) připomínka - ochrana přírody a ekologie - str. 43 bezpečnostní zprávy - v těsné blízkosti
areálu JARO S. r. o. se nachází evropsky významná lokalita Malá Straka (k. ú. Smrček u
Žumberka), s evropsky významným druhem kuňkou ohnivou (doloženo vyjádřením Agentury
ochrany přírody), dle této připomínky by v případě haváríe muničních skladů mohlo dojít
k ohrožení této evropsky významné lokality s přítomností dalších chráněných druhů rostlin a
živočichů (uveden výčet druhů);

5) připomínka k požárnímu zabezpečení skladovacích objektů a celého areálu JARO S. r. O.
(smlouva s HZS a početní stavy, zajištění proti požáru v přírodním prostředí, čas dojezdu,
hlášení mimořádné události, odpovědnost za vedení zásahu, vybavení hasicími přístroji,
jejich hmotnost, chybějící instalace EPS a SHZ ve skladech, uvedení četnosti revize
elektroinstalací a hromosvodů do bezpečnostní zprávy, kdo bude kontrolovat, jak často, zda
budou informovány okolní obce);

6) připomínka zabezpečení skladovacích prostor a celého areálu JARO S. r. O. ve vztahu
k ochraně obyvatelstva - připomínka k tvrzení na str. 39, že celý areál je oplocen (doloženo
fotodokumentací), s uvedením, že velké části oplocení směrem k obci smrček a Horka chybí.
Dále připomínka k napojení na pult centralizované ochrany (peO), zda je toto zabezpečení
dostačující;

7) připomínka k části III. - analýza a hodnocení rizik závažné havárie u objektu zařazeného
do skupiny B dle zákona č. 59/2006 Sb., s žádostí o provedení dalších analýz.
Dle připomínky se v analýze rizik hodnotí buď účinek tlakové vlny po výbuchu, tedy jako by
byla přítomna jen výbušnina nebo se hodnotí rozlet střepin z místa skladu samotného. Dle
připomínky může nastat problém, pokud se tyto dvě věci zkombinují. Primární výbuch skladu
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rozhází munici daleko do okolí a pak by se měly hodnotit účinky střepin munice vybuchlé
v nejvzdálenějším možném doletu munice způsobeném primárním výbuchem skladu.
Příslušná analýza v bezpečnostní zprávě chybí a obec trvá na vypracování této analýzy;
- další připomínka k tomu, jak bude zaručeno, že ve skladu nebude manipulováno s municí
obsahující reaktivní pohon (možné skladování raketometné munice je uvedeno na str. 13,
část II). Pokud by byla v objektu raketometná munice skladována, obec žádá vypracování
zvláštní analýzy;

8) připomínka k části 11/ - Doprava munice do skladu, ze skladu a částečně i uvnitř skladu
Předpokládá se příjezd/odjezd několika kamionů denně, zákon o prevenci závažných havárií
se však na dopravu mimo sklad nevztahuje. Obec požaduje vypracovat zvláštní analýzu a
hodnocení rizik při dopravě munice do skladu, ze skladu a částečně uvnitř skladu, a to
vzhledem k zajištění bezpečnosti obcí;

- vyjádření veřejnosti obce Zaječice, doručené krajskému úřadu dne 15. 12. 2015,
s připojenými dotazy občanů:
- kdo bude kontrolovat obložnost skladů včetně záruky skladování podle tříd nebezpečnosti a
skupin nesnášenlivosti

- kdo zajistí, že nebude prováděna delaborace
- kdo zajistí bezpečnost při přepravě munice
- jaký význam má pro region a obec těsná blízkost civilního muničního skladu
- co nabízí provozovatel- firma JARO s. r. o. za rizika, kterým obce vystavuje s poukázáním
na sílící teroristické útoky s ohledem na rizika pro obce vzhledem k blízkosti muničního
skladu

- proč po zkušenostech s Vrběticemi otevíráme další muniční sklady
- kdo bude hradit škody na objektech vzniklé při případné havárii a kdo bude za
škody zodpovědný

- je možné mít v těsné blízkosti evropsky významné lokality Malá Straka (1, 2 km) a
v blízkosti kulturní památky kostelíku s. Anny ve Smrčku civilní muniční sklad;

- vyjádření obce Horka, č. j. HORKA00377/2015/Do, doručené krajskému úřadu dne 16. 11.
2015 (vyjádření k bezpečnostní zprávě je totožné s vyjádřením obce Zaječice), s připojenými
přílohami:
č. 1 - odborné stanovisko Diecézních lesů Hradec Králové, s. r. o., s uvedením, že lesní

porosty nacházející se v okolí předmětného areálu jsou zařazeny dle lesního zákona č.
289/1995 Sb., do kategorie lesů hospodářských. Z tohoto hlediska a vzhledem ke stáří
porostů lze předpokládat, že tyto porosty budou předmětem mýtních těžeb a v horizontu 10-
20 let zcela obnoveny (vytěženy). Dále je zde uvedeno, že v případě mimořádných událostí
(kalamity - vítr, sníh, sucho, případně napadení kůrovcem) je vlastník povinen napadené,
případně poškozené stromy vytěžit bez ohledu na věk porostů a z toho důvodu je možné, že
mohou být vytěženy i mladší porosty.
č. 2 - fotodokumentace současného stavu oplocení areálu JARO s. r. o.,
č. 3a) - Evropsky významná lokalita Malá Straka s grafickým znázorněním lokality
č. 3b) - č. 3 - vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, c. J.
02117/ZH/2015 ze dne 10. 11. 2015, informace k výskytu 47 zvláště chráněných rostlin a
živočichů ve vzdálenosti do 5 km od areálu firmy JARO s. r. o. Do této vzdálenosti jsou
situovány i 2 přírodní památky (Farář a Podskála);

- vyjádření veřejnosti obce Horka, doručené krajskému úřadu dne 16. 11. 2015
Jednalo se o vznesené dotazy občanů totožné s výše popsanými dotazy veřejnosti obce
Zaječice. Navíc byl připojen dotaz, zda nedojde k výraznému znehodnocení krajiny
z hlediska ekologie, agroturistiky a volnočasových aktivit;

- vyjádření obce Smrček, doručené krajskému úřadu dne 16. 11. 2015 (vyjádření
k bezpečnostní zprávě s připojenými přílohami je totožné s vyjádřeními obcí Zaječice a
Horka)
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- vyjádření veřejnosti obce Smrček, doručené krajskému úřadu dne 16. 11. 2015
Jednalo se o vznesené dotazy občanů totožné s výše popsanými dotazy veřejnosti obce
Zaječice a Horka.

Dopisem ze dne 12. 11. 2015 požádal krajský úřad odbor výstavby a životního
prostředí Městského úřadu Chrast o stavební posouzení stavu staveb, uvedených
v bezpečnostní zprávě a posouzení jejich souladu s platným kolaudačním rozhodnutím Č. j.
0300/1959, vydaným Krajskou vojenskou ubytovací a stavební správou. Jednalo se o
posouzení, zda stavební objekty uvedené v bezpečnostní zprávě včetně oplocení vyhovují
současným platným právním předpisům.

Dne 10. 12. 2015 byla stavebním úřadem MěÚ Chrast za účasti krajského úřadu a
dalších dotčených orgánů v objektu JARO s. r. o. provedena kontrolní prohlídka - provedení
státního stavebního dozoru na stavbách muničních skladů a signalizační stěny.

Protože v průběhu vedeného řízení byly k bezpečnostní zprávě vzneseny zásadní
připomínky, krajský úřad vrátil bezpečnostní dokumentaci provozovateli k dopracování a
vypořádání se s připomínkami (výzva k odstranění nedostatků podání Č. j. KrÚ
80984/2015/0ŽPZlKM ze dne 16. 12. 2015). Zároveň bylo přerušeno řízení a stanovena
lhůta pro dopracování dokumentu, v termínu do 30. 6. 2015 (usnesení Č. j. KrÚ
81007/2015/0ŽPZlKM ze dne 16.12.2015).

Dne 8. 2. 2016 obdržel krajský úřad sdělení odboru výstavby a životn ího prostředí
Městského úřadu Chrast, o prošetření stavu staveb - JARO s. r. o. - muniční sklady a
signalizační stěny. Krajskému úřadu bylo sděleno, že firma JARO s. r. o. doložila pouze část
vyžádaných dokladů ke stavbám nacházejícím se v areálu muničních skladů. Z důvodu
nekompletnosti podkladů byl stanoven další termín k doplnění dokladů. Dále bylo sděleno,
že do doplnění dalších dokladů posoudí stavební úřad stav staveb dle žádosti krajského
úřadu nebo nařídí vlastníkovi staveb pořízení dokumentace skutečného provedení staveb.

Dne 22. 3. 2016 obdržel krajský úřad další sdělení odboru výstavby a životního
prostředí Městského úřadu Chrast, o dohledání dokladů o povolení a užívání stavby. Odbor
výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chrast obdržel od provozovatele JARO s. r.
o. dochované dokumentace stavby muničních skladů s dalšími popsanými podklady.
V závěru tohoto sdělení je uvedeno, že stavby skladu určené pro skladování munice Č. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 a 11 vyžadují údržbu, zprovoznění (nové provedení (nebo obnovení»
elektrických rozvodů a hromosvodů. Udržovací práce lze provádět se souhlasem
s ohlášenou stavbou. Další požadavky týkající se ovlivnění zdraví osob, požární
bezpečnosti, stability, vzhledu staveb, životního prostředí nebo bezpečnosti při užívání je
nutno prověřit dle platných právních předpisů dotčenými orgány státní správy. Stavby plotů
a elektrických rozvodů nevyžadují dle tohoto sdělení stavební povolení nebo ohlášení
stavby. V závěru sdělení je uvedeno, že stavební úřad po upřesnění rozsahu
případných stavebních úprav oproti stávajícímu stavu posoudí, zda bude provedení
stavebních úprav vyžadovat územní rozhodnutí dle stavebního zákona.

Dne 10. 6. 2016 obdržel krajský úřad písemný materiál s vypořádáním připomínek
k bezpečnostní zprávě společnosti JARO s. r. o. Jednotlivé vznesené výše popsané
připomínky byly provozovatelem vypořádány. Oznámení o vypořádání připomínek s tímto
písemným materiálem bylo rozesláno krajským úřadem dne 20. 6. 2016 na Ministerstvo
životního prostředí (především z důvodu připomínky obcí k dopracování analýzy rizik), Město
Chrast u Chrudimi, obec Zaječice, obec Horka a Obec Smrček.

Na základě telefonické výzvy krajským úřadem bylo dne 14. 7. 2016 krajskému úřadu
doručeno upřesnění písemné a elektronické verze bezpečnostní zprávy společnosti JARO s.
r. o. Jednalo se o úpravu strany Č. 8 bezpečnostní zprávy, kde byla nově vložena informace
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týkající se popisu oplocení celého areálu. Další informace s popisem oplocení areálu je
uvedena na str. 19 dokumentu "Plán fyzické ochrany objektu JARO s. r. o. (září 2015)".

Po obdržení písemného materiálu s vypořádáním připomínek k bezpečnostní zprávě
společnosti JARO s. r. o. obdržel krajský úřad dne 4. 8. 2016 vyjádření obce Horka
k písemnému materiálu s vypořádáním připomínek k bezpečnostní zprávě společnosti JARO
s. r. o. Ze strany obce nadále trvají tyto připomínky:

- připomínka č. 2 ke stavebnímu stavu skladovacích objektů a oplocení
Stavební stav skladovacích objektů - bylo prošetřeno odborem výstavby a životního
prostředí Městského úřadu Chrast, není dalších připomínek
Stav oplocení - od listopadu 2015 zůstal stav oplocení z přístupových cest od obce Horka a
Smrček beze změn, tzn., že na rozsáhlém úseku chybí úplně. Oplocení je důležitým
faktorem pro bezpečnost občanů uvedených obcí. Obce nadále žádají a trvají na
vybudování řádného oplocení okolo celého areálu před navezením munice a zbraní.

K tomuto krajský úřad uvádí:
Toto bylo vypořádáno tím způsobem, že v rozhodnutí byla nastavena podmínka, že provoz
objektu provozovatele JARO s. r. o. včetně navážení veškeré munice bude zahájen až po
vybudování, obnovení a kontrole řádného oplocení celého areálu provozovatelem, v souladu
popisem, který je uveden na str. 8 v kapitole 1. 2 bezpečnostní zprávy. V bezpečnostní
zprávě je uvedeno, že celý areál je oplocen betonovými sloupky s drátěným oplocením o
výšce cca 200 cm a elektronicky střežen. V době ranní směny jsou přítomni pracovníci JARO
s. r. o., kteří nejméně jednou za čtyři hodiny provádějí fyzickou kontrolu skladových objektů.
Uvnitř oploceného areálu je k dispozicí služební pes. V mimopracovní době jsou sklady
zabezpečeny elektrickou zabezpečovací signalizací s akustickým výstupem a přenosem
poplachového signálu na pult centralizované ochrany (PCO). Oplocení je rovněž popsáno
v dokumentu "Plán fyzické ochrany objektu", který je v souladu s ustanovením § 22 odst. 3
neveřejným dokumentem. Kontrola oplocení bude předmětem samostatné kontroly plánu
fyzické ochrany objektu, kterou provede krajský úřad společně s Policií ČR v roce 2017.

- připomínka č. 3 k lesním porostům - pokud jsou vyhodnocené efekty exploze uvedené
v bezpečnostní zprávě vyhodnoceny pro otevřený terén (str. 39 materiálu Odpovědi na
připomínky), proč je na str. 8 uvedeno "Sklad je umístěn v členitém zalesněném terénu. Jak
vyplývá z vyhlášek CBÚ, lze i les považovat za rovnocennou ochranu. Dle této připomínky
23 ha lesa stáří 99 - 172 let nacházejícím se v areálu muničního skladu a dalších 40 ha lesa
ve věku 95 - 125 let v okolních porostech areálu muničního skladu je značnou plochou, která
bude v rovnocenné ochraně chybět. V současné době jsou lesy vedeny jako hospodářské,
pokud bude obnoveno skladování munice, měly by tyto okolní lesy být opět vedeny jako lesy
se zvláštním režimem.

K tomuto krajský úřad uvádí:
V materiálu vypořádání připomínek "Odpovědi na výzvu KÚ Pardubického kraje k odstranění
nedostatků z 16. 12. 2015", zpracovaném Ing. Jiřím Kalábem, CSc., je uvedeno, cit.: 11

Vyhodnocené efekty eventuální exploze uváděné v bezpečnostní zprávě byly vyhodnoceny
pro otevřený terén, bez tlumící funkce lesa. Tlumící funkce lesa je uvedena jako faktor
dalšího snížení následků".

Hospodaření v lesích podléhá zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon). Vlastník lesa je dle ustanovení § 27 odst. 1 tohoto zákona
povinen hospodařit v souladu s lesním hospodářským plánem. Výše uvedený zákon
prostřednictvím lesního hospodářského plánu omezuje i provádění úmyslné těžby a velikost
holé seče. Obava o veškeré vykácení lesního porostu v krátkém časovém úseku tedy není
na místě.

Pro výše uvedené lesní porosty je zpracován lesní hospodářský plán pro LHC
Nasavrky. Hospodařením dle lesního hospodářského plánu schvalovaným krajským úřadem
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musí být zajištěna trvalost lesa v daném území. K otázce převodu lesů na lesy se zvláštním
určením krajský úřad konstatuje, že tím by nedošlo ke změně způsobu hospodaření.

- připomínka Č. 4 - ochrana přírody a ekologie
- dle doloženého posudku MZP, který zaručuje minimální ohrožení okolí v případě
havarijního výbuchu, proto není dalších připomínek

K tomuto krajský úřad uvádí:
Krajský úřad písemný materiál s vypořádáním připomínek zaslal z předběžné opatrnosti opět
Ministerstvu životního prostředí, odboru environmentálních rizik a ekologických škod. Z
vyjádření, které krajský úřad obdržel dne 29. 8. 2016, č. j.: 43754/ENV/16 ze dne 26. 8.
2016, vyplývá, že doporučení k vypracování přepočtových tabulek z předchozího vyjádření
k posouzení rizika vzniku závažné havárie a jejích možných následků provozovatel
akceptoval s tím, že po zprovoznění skladů počítá s aplikací přepočtových tabulek.
Posouzení preventivních bezpečnostních opatření je bez připomínek. K bezpečnostní zprávě
již nejsou požadována žádná doplnění.

- připomínka č. 5 k požárnímu zabezpečení objektů JARO s. r. o. a celého areálu
Dne 10. 12. 2015 proběhly kontrolní prohlídky, pokud zde nebyly zjištěny nedostatky, není
dalších připomínek

K tomuto krajský úřad uvádí:
Toto je zcela v kompetenci odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Chrast

- připomínka č. 6 k zabezpečení skladovacích prostor a areálu JARO s. r. o.
Stav oplocení - shodné s připomínkou č. 2 - pokud bude v areálu skladována munice,
žádáme řádné oplocení, tak jak je to uvedeno v bezpečnostní dokumentaci.
Toto bylo krajským úřadem již vypořádáno výše u podmínky č. 2 (vyjádření obce Horka).

- připomínka č. 6 - Analýza a hodnocení rizik - reakce na větu "pravda o Vrběticích"

K tomuto krajský úřad uvádí:
Tento případ nelze srovnávat s Vrběticemi. Provozovatel ve Vrběticích nesplnil povinnosti
dané zákonem o prevenci závažných havárií. Účelem tohoto zákona je především důraz na
prevenci. Vobjektech provozovatelů, zařazených do skupiny "B" dle tohoto zákona se
schválenou bezpečnostní dokumentací probíhají pravidelně každoročně integrované kontroly
vedené Českou inspekcí životního prostředí za účasti dalších orgánů (krajský úřad, hasičský
záchranný sbor, krajská hygienická stanice, oblastní inspektorát práce, báňský úřad (pokud
je kompetentní). Každý z kontrolních orgánů se věnuje své kontrole a z jednotlivých šetření
jsou pak sepsány dílčí protokoly. Na základě těchto protokolů vyhotoví jednotlivé kontrolní
orgány "Informace o výsledku kontroly". Tyto jsou předány České inspekci životního
prostředí, která vyhotoví závěrečnou "Zprávu o kontrole". Opatření stanovená jednotlivými
kontrolními orgány se při kontrole následující rok opět prověřují, kontroluje se jejich plnění.
Cílem těchto kontrol je důraz na prevenci závažných havárií. Krajský úřad však konstatuje,
že v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií jsou tyto kontroly neveřejné, bez
účasti zástupců jednotlivých dotčených obcí. Pokud bude v zájmu jednotlivých obcí seznámit
se s provozem v objektu JARO s. r. o., případně s výsledným protokolem z integrované
kontroly, doporučujeme obrátit se přímo na provozovatele. Protože je provozovatel zařazen
do skupiny B dle zákona o prevenci závažných havárií, budou integrované kontroly prevence
závažné havárie probíhat každoročně, a to vždy v první polovině roku.

Uvedený objekt je v souladu se schváleným územním plánem obce Zaječice a námitky
k tomuto nebyly ze strany veřejnosti vzneseny ani před vydáním změny č. 1 územního plánu
Zaječice.
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Závěr vyjádření obce Horka - reakce na tvrzení, že skladovacích prostor pro munici je
málo ...

K tomuto krajský úřad uvádí:
Krajský úřad postupuje v tomto řízení v souladu s platnými právními předpisy. Pokud
provozovatel splní veškeré povinnosti dané zákonem o prevenci závažných havárií, krajský
úřad nemá důvod věc zamítnout a bránit podnikatelskému subjektu v provozování jeho
činnosti.

Závěrečné prohlášení obce Horka - obce požadují především:

1) obnovení oplocení kolem celého areálu - vysvětleno výše (viz k připomínce č. 2 vyjádření
obce Horka)

2) změna lesů hospodářskvch na lesy se zvláštním režimem - vysvětleno výše (viz k
připomínce č. 3 obce Horka)

3) zpracování krizového plánu, aby obce nemusely vynakládat žádné finanční prostředky ze
svých rozpočtů

K tomuto krajský úřad uvádí:
Pro objekty zařazené do skupiny B dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných
havárií je krajský úřad v souladu s ustanovením § 28 tohoto zákona povinen na základě
předložených podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího
havarijního plánu stanovit zónu havarijního plánování. Pro stanovenou zónu havarijního
plánování se zpracovává Vnější havarijní plán. V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona
č. 224/2015 Sb. zpracovává vnější havarijní plán do 2 let ode dne stanovení zóny havarijního
plánování Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Provozovatel objektu zařazeného
do skupiny B je rovněž povinen zpracovat vnitřní havarijní plán v souladu s ustanovením §
23 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

4) aby v případě havárie ve skladu nebo v případě havárie kamionu vezoucího munici a
zbraně nemusely samosprávy obcí vynakládat finanční prostředky, čas a práci na
odstraňování následků

K tomuto krajský úřad uvádí:
Provozovatelé objektů zařazených do skupiny B jsou dle ustanovení § 33 zákona č.
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií povinni sjednat pojištění odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku závažné havárie po celou dobu užívání objektu. Dále dle ustanovení § 33
odst. 2 písmo a) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií jsou provozovatelé
povinni sjednat toto pojištění do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí krajského
úřadu o schválení bezpečnostní zprávy. Dle ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb.,
o prevenci závažných havárií musí výše limitu pojistného plnění sjednaného provozovatelem
odpovídat rozsahu možných následků závažné havárie uvedených ve schválené
bezpečnostní zprávě.

Po obdržení písemného materiálu s vypořádáním připomínek k bezpečnostní zprávě
společnosti JARO s. r. o. obdržel krajský úřad dne 4. 8. 2016 vyjádření obce Smrček
k písemnému materiálu s vypořádáním připomínek k bezpečnostní zprávě společnosti JARO
s. r. o. Vyjádření obsahovalo připomínky totožné s vyjádřením obce Horka, tyto byly již výše
vypořádány.

Dne 29. 8. 2016 obdržel krajský úřad vyjádření Ministerstva životního prostředí,
odboru environmentálních rizik a ekologických škod, č. j.: 43754/ENV/16 ze dne 26.8.2016.
Z tohoto vyjádření vyplývá, že doporučení k vypracování přepočtových tabulek
z předchozího vyjádření k posouzení rizika vzniku závažné havárie a jejích možných
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následků provozovatel akceptoval s tím, že po zprovoznění skladů počítá s aplikací
přepočtových tabulek. Posouzení preventivních bezpečnostních opatření je bez připomínek.
K bezpečnostní zprávě již nejsou požadována žádná doplnění.

Dne 23. 9. 2016 byla na základě výzvy krajského úřadu provedena další úprava
bezpečnostní zprávy, byly doručeny a doplněny krajským úřadem zjištěné chybějící stránky u
jednoho výtisku bezpečnostní dokumentace.

Dne 27. 9. 2016 byly na základě výzvy krajského úřadu ze strany provozovatele
provedeny další úpravy bezpečnostní zprávy. Jednalo se o následující úpravy:
- v úvodní kapitole na str. 5 "Seznam důležitých kontaktů z hlediska prevence ZH" a v dalších
kapitolách byly opraveny kontaktní údaje obce Smrček a Horka (přesná adresa, kontakty, E -
mailové adresy);
- na str. 5 v kapitole " Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení
s popisem přístupnosti" bylo v tabulce 1 - 1 Přehled objektů bývalého muničního skladu
Chrast opraveno určení objektu v souladu s pasportem stavby na "sklady munice";
- na str. 8 bezpečnostní dokumentace byla nově vložena informace týkající se oplocení
celého areálu (u jednoho výtisku bezpečnostní zprávy);
- do bezpečnostní dokumentace byla nově vložena opravná informace týkající se připojení
areálu na septik (str. 6, část II; str. 40, část II; str. 41, část II).
Dále bylo krajskému úřadu doloženo 12 ks CD s aktualizovanou bezpečnostní zprávou.

K podmínkám č. 1 a 2 výroku rozhodnutí: Kontrola oplocení bude provedena v rámci
prováděni kontroly plánu fyzické ochrany objektu JARO s. r. o., kterou provede krajský úřad
společně s Policií České republiky v roce 2017.

K podmínce č. 3 výroku rozhodnutí: Smlouva o pojištění odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku závažné havárie musí obsahovat údaje umožňující identifikaci objektu a
jeho provozovatele a musí na ní být uveden limit pojistného plnění. Splnění této podmínky
bude zkontrolováno při integrované inspekci prevence závažných havárií, která bude
provedena u provozovatele v první polovině roku 2017.

Krajský úřad po posouzení celkového obsahu bezpečnostní dokumentace a na
základě všech doložených podkladů k vedenému řízení a po provedení oprava doplnění
bezpečnostní dokumentace rozhodl o schválení bezpečnostní zprávy prevence závažné
havárie provozovatele JARO s. r. o. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Toto
rozhodnutí nenahrazuje ani neomezuje působnost ostatních právních předpisů.

Protože řízení bylo zahájeno podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 224/2015 Sb., toto řízení
bylo dokončeno v souladu s § 55 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., podle zákona č. 59/2006
Sb., o prevenci závažných havárií. Zároveň byl provozovatel upozorněn na plnění některých
ustanovení zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Dotčená obec vyvěsí toto rozhodnutí bezprostředně po jeho doručení na úřední
desce po dobu 15 - ti dnů a po uplynutí termínu doklad s potvrzením o vyvěšení a
sejmutí zašle zpět na adresu krajského úřadu.

Poučení účastníka

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to do
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náleží k SpKrÚ 59787-51/2015/0ŽPZ, rozhodnutí KrÚ 67253/2016/0ŽPZlKM ze 27.9.2016

15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu
státní správy VI. se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu.

Odvolání podané poštou se podává v počtu čtyř stejnopisů. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad.

~~
Ing. Jos Hejduk
vedoucí dboru

Přílohy:
- Bezpečnostní zpráva prevence závažné havárie (září 2016) - tištěná verze
- CD - bezpečnostní zpráva prevence závažné havárie (září 2016) - CD

Rozdělovník:

Obdrží (1 x tištěná verze, 1 x CD):
- JARO s. r. o., V Olšině 328E, 19014 Praha 9 - Klánovice, zastoupená na základě plné
moci ze dne 2. 2. 2015 Ing. Kalábem, CSc., UNKAS Engineering, Fáblovka 404, 533 32
Pardubice - Staré Hradiště

Na vědomí (1 x CD):
- Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik a ekologických škod,
Vršovická 65, PSČ 100 10, Praha 10

-Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec
Králové
-Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 53002 Pardubice
-Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793,
530 02 Pardubice
-Oblastní inspektorát práce pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj, Říční 1195, 501 01
Hradec Králové
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142,
500 02 Hradec Králové
- Město Chrast u Chrudimi, Náměstí 1, 53851 Chrast u Chrudimi
- Obec Zaječice, Zaječice 4, 538 35 Zaječice
- Obec Horka, Horka 53, 53851 Chrast u Chrudimi
- obec Smrček, Smrček 61,53851 Chrast u Chrudimi

Vyvěšeno: -.2. 10. 2016
OBEC SMRČEK

SMRČEK 61
53851 Chrast u Chrudim·

IČ:1S0S4209
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