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Usnesení o místním ohledání
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
(dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší podle § 67
odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a dle § 27
odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“),
obdržel dne 2. 5. 2016 žádost o vydání rozhodnutí k povolení provozu pro dva vyjmenované
stacionární zdroje znečišťování ovzduší „Lisovna termosetů; Opracování výlisků“ – v místě
sídla společnosti RODOS kovo, s.r.o., IČO 634 84 668, Velké Meziříčí, Zahradní 993, podle § 11
odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ochraně ovzduší“). Dnem podání žádosti bylo v této věci zahájeno správní řízení.
Vzhledem k námitkám účastníků řízení, doručeným správnímu orgánu v rámci vedeného
správního řízení, považuje krajský úřad za účelné seznámit se s provozem zdrojů a současným
stavem technologií, které jsou předmětem požadovaného povolení.
Krajský úřad ve smyslu § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)
nařizuje ohledání věci na místě.
Ohledání se uskuteční dne 11. 10. 2016 (úterý) v 9:00 hodin, v místě provozu společnosti
RODOS kovo, s.r.o., IČO 634 84 668, na adrese Velké Meziříčí, Zahradní 993.
Krajský úřad upozorňuje, že provozovatel zdroje znečišťování ovzduší je povinen strpět ohledání
na místě samém podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve
znění pozdějších předpisů a k tomuto účelu místo ohledání věci zpřístupnit.
Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního
řádu).
Podle § 54 odst. 4 správního řádu může správní orgán k účasti na ohledání přizvat nestranné
osoby, aby zajistil jejich přítomnost při provádění důkazu. Tyto osoby nemají práva ani povinnosti
účastníků.
Krajský úřad přizval k účasti na ohledání věci Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní
správy VII, Brno, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a Českou inspekci životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, jako dotčený
orgán státní správy podle § 12 odst. 2 zákona č. 201/2012., o ochraně ovzduší.

Poučení o odmítnutí ohledání:
Ohledání nelze provést nebo může být vlastníkem nebo uživatelem věci odepřeno z důvodů, pro
které nesmí být svědek vyslechnut nebo pro které je svědek oprávněn výpověď odepřít (§ 55 odst.
2 až 4 zákona č. 500/2004 Sb.).
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Rozdělovník:
I. Účastník řízení dle § 27 ods. 1 písm. a) správního řádu:
RODOS kovo, s.r.o., Zahradní 993, 594 01 Velké Meziříčí, v zastoupení na základě plné moci
společností EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02 Zlín-Malenovice - obdrží do datové
schránky

II. Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Zdeněk Smejkal, Marta Smejkalová, bytem Zahradní 1271, 594 01 Velké Meziříčí, v zastoupení
Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem, Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o., Příběnická
1908/12, 390 01 Tábor - obdrží do datové schránky
Mgr. Anna Kovářová, U Statku 2111/6, 594 01 Velké Meziříčí – do vlastních rukou
Václav Kovář, MBA, U Statku 2111/6, 594 01 Velké Meziříčí – do vlastních rukou
Anna Požárová, K Novému Světu 482/28, 594 01 Velké Meziříčí – do vlastních rukou
Josef Dočekal, Geršov 7, 594 42 Měřín – do vlastních rukou

III. Dotčené orgány:
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304,
580 01 Havlíčkův Brod - obdrží do datové schránky
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno - obdrží
do datové schránky
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