KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

viz rozdělovník

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací
KUJI 86580/2017
OZPZ 3015/2017 Kří

Vyřizuje/telefon
Ing. Milan Křížek
564 602 527

V Jihlavě dne
22. 11. 2017

Oznámení
o zahájení řízení ve věci vydání rozhodnutí o změně povolení provozu stacionárního
zdroje dle § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a
zveřejnění informací dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí)

Veřejná vyhláška
Společnost RODOS kovo, s.r.o., Zahradní 993, Velké Meziříčí, IČO 634 84 668, zastoupená na
základě plné moci ze dne 20. 4. 2017 Ing. Josefem Greslem, Podvesná XI 6470, Zlín, IČO
72477393, podala dne 7. 11. 2017 žádost o vydání změny povolení provozu pro vyjmenované
stacionární zdroje znečišťování ovzduší „Lisovna termosetů“ a „Opracování výlisků“ – v místě
sídla společnosti RODOS kovo, s.r.o., Zahradní 993, Velké Meziříčí, IČO 63484668, podle § 13
odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně ovzduší“). Žádost byla zaevidována pod č.j. KUJI 82747/2017. Žádost byla
dne 16. 11. 2017 doplněna o přílohy.
Uvedeným dnem doručení žádosti na krajský úřad bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako příslušný správní úřad podle ustanovení podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 písm. e) zákona o
ochraně ovzduší a jako správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení dle § 9b zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí,
oznamuje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), zahájení správního řízení známým účastníkům řízení a
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dotčeným orgánům ve věci vydání rozhodnutí o změně povolení provozu pro vyjmenované
stacionární zdroje znečišťování ovzduší „Lisovna termosetů” a „Opracování výlisků“ – v místě
sídla společnosti RODOS kovo, s.r.o., Zahradní 993, Velké Meziříčí, IČO 634 84 668, podle § 13
odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.
Krajský úřad, jako správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení dle § 9b odst. 1 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů dále
zveřejňuje:
a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro
navazující řízení
Text samotné žádosti o změnu povolení provozu je zveřejněn společně s tímto oznámením o
zahájení řízení. Přílohy žádosti v rozsahu Odborný posudek zpracovaný pro potřeby změny
povolení provozu společnosti RODOS kovo, s.r.o. Ing. Josefem Greslem dne 6. 11. 2017,
Rozptylová studie pachových látek, RODOS kovo, s.r.o. - Lisovna termosetů, kterou dne
6. 11. 2017 zpracoval Ing. Josef Gresl, Provozní řád - Lisování termosetů, který dne 6. 11. 2017
zpracoval Ing. Josef Gresl, Protokol č. E 201/2017 o autorizovaném měření emisí, které dne
17. 3. 2017 provedla společnost EMPLA AG spol. s r. o. a plná moc jsou k nahlédnutí na
Krajském úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, pracovišti
Seifertova 24, Jihlava, 1. patro, č. dveří 2.04, a to každé pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hod,
v ostatní dny doporučujeme návštěvu předem telefonicky domluvit na telefonním čísle 564 602
527, nebo prostřednictvím elektronické adresy krizek.m@kr-vysocina.cz.
Krajský úřad upozorňuje, že se jedná o záměr posuzovaný podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, jehož výsledkem bylo souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního
prostředí ze dne 9. 11. 2015 č.j. 2216/560/15, 78117/ENV/15.
b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno
Předmětem navazujícího řízení je vydání rozhodnutí o změně povolení provozu pro
vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší „Lisovna termosetů“ a „Opracování
výlisků“ – v místě sídla společnosti RODOS kovo, s.r.o., Zahradní 993, Velké Meziříčí, IČO
634 84 668, podle § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Maximální roční kapacita lisovny
termosetů je vztažena ke spotřebě vstupního materiálu ve výši 350 t/rok.
Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které
byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Pro záměr, který je předmětem navazujícího řízení, vydalo Ministerstvo životního prostředí
podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb. dne 9.11.2015 pod č.j. 2216/560/15,
78117/ENV/15 souhlasné závazné stanovisko, ve kterém stanovilo podmínky pro fázi
přípravy, výstavby a provozu, které mají zajistit předcházení, vyloučení, resp. minimalizaci
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
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Dokumenty pořízené v průběhu posuzování v souladu s § 16 odst. 3 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí jsou vyvěšeny na úřední desce Ministerstva životního prostředí.
V elektronické podobě jsou zveřejněny na těchto stránkách: www.mzp.cz/eia - kód záměru
OV7124.
d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c odst. 1 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí
především informace o místě a čase konání případného veřejného ústního jednání, o lhůtě pro
uplatnění připomínek veřejnosti k záměru a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty,
informace o tom, zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o
dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího
řízení podle § 9c odst. 3 a 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Ve smyslu § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost uplatnit
připomínky ke shora uvedenému záměru nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění této
informace, jinak k stanoviskům nebo námitkám účastníků řízení podaným po této lhůtě
nebude přihlédnuto.
Veřejností se podle § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí jedna
nebo více osob.
Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení
vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, stává se účastníkem navazujícího řízení též
a) obec dotčená záměrem, nebo
b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Dotčenou veřejností se podle § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
rozumí:
1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých
právech nebo povinnostech,
2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského
právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností
není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem
zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání
rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob,
přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se navazující řízení vždy
považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu. Pro řízení s velkým počtem
účastníků jsou podmínky doručování písemností ve správním řízení upraveny zejména v § 144
správního řádu.
Účastníkům řízení uvedených v § 27 odst.1 správního řádu a dotčeným orgánům státní správy
se doručuje jednotlivě.
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Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost
uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Veřejnost může nahlížet do podkladů rozhodnutí a vedeného spisu na Krajském úřadu Kraje
Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, pracovišti Seifertova 24, Jihlava, 1. patro,
č. dveří 2.04, a to každé pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hod, v ostatní dny doporučujeme
návštěvu předem telefonicky domluvit na telefonním čísle 564 602 527, nebo prostřednictvím
elektronické adresy krizek.m@kr-vysocina.cz.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Brno, jako příslušný úřad podle
§ 21 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, vydalo k předmětnému záměru
„Lisovna termosetů – navýšení výroby“ souhlasné závazné stanovisko. Z tohoto důvodu je
dotčeným orgánem státní správy v navazujícím řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší je dotčeným orgánem státní správy
rovněž Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod.
Poučení:
Dotčené orgány státní správy mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace. Zveřejněním se
rozumí vyvěšení vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nemusí být
přihlédnuto.

Ing. Milan Křížek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
podepsáno elektronicky

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení
vede po dobu 30 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty
druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:
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Příloha
Text žádosti o vydání změny povolení provozu podle § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
doručené na krajský úřad dne 7. 11. 2017 (bez příloh)

Rozdělovník:
I. Účastník řízení dle § 27 ods. 1 písm. a) správního řádu (obdrží do datové schránky):
RODOS kovo, s.r.o., Zahradní 993, 594 01 Velké Meziříčí, v zastoupení na základě plné moci
Ing. Josef Gresl, Podvesná XI 6470, 760 01 Zlín

II. Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (obdrží vlastních rukou):
Zdeněk Smejkal, Zahradní 1271, 594 01 Velké Meziříčí
Marta Smejkalová, Zahradní 1271, 594 01 Velké Meziříčí
Mgr. Anna Kovářová, U Statku 2111/6, 594 01 Velké Meziříčí
Václav Kovář, MBA, U Statku 2111/6, 594 01 Velké Meziříčí
Anna Požárová, K Novému Světu 482/28, 594 01 Velké Meziříčí
Josef Dočekal, Geršov 7, 594 42 Měřín

III. Dotčené orgány státní správy (obdrží do datové schránky):
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304,
580 01 Havlíčkův Brod
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
Ostatní
Krajský úřad Kraje Vysočina – úřední deska (pouze text žádosti)
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Krajský ú ad Kraje Vysočina
Odbor životního prost edí a zemědělství
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA

Vy izuje:
Telefon:
e-mail:

Ing. Josef Gresl (zástupce provozovatele na základě plné moci)
777 678 270
josef@gresl-eia.cz

Datum: 7.11.2017
Žádost o vydání změny povolení provozu stacionárního zdroje dle § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Žádáme Vás tímto o vydání změny povolení provozu stacionárního zdroje dle § 13 odst. 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro rozhodnutí krajského ú adu č.j. KUJI 94257/2016 ze dne
13.12.2016
1.1. Jméno, pop ípadě jména, p íjmení a adresu, v p ípadě právnické osoby název, právní formu a sídlo
žadatele, podpis osoby k tomu oprávněné v souladu s výpisem z obchodního rejst íku, pop ípadě
pově ené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním zástupcem; a dále identifikační číslo
osoby, bylo-li p iděleno:
Identifikační údaje provozovatele zdroje:
provozovatel:

RODOS kovo, s.r.o.

sídlo:

Zahradní řř3, 594 01 Velké Mezi íčí

IČO:

634 84 668

Identifikace zdroje znečišťování ovzduší:
Název zdroje:

Lisovna termosetů, Opracování výlisků

Adresa zdroje:

Zahradní řř3, 5ř4 01 Velké Mezi íčí

Umístění (k.ú.):

Velké Mezi íčí

ORP:

Velké Mezi íčí

Zařazení zdroje dle přílohy č. 2 (vyjmenované zdroje) k zákonu č. 201/2012 Sb.:
Lisovna termosetů - 6.5.
Opracování výlisků - 4.12.
Popis předmětu žádosti zejména požadovaných změn:
(nap . typ, výrobce za ízení, jmenovitý p íkon kotle, celkový p íkon zdroje, projektovaný výkon,
projektovaná kapacita - kW, t, ks, spot eba VOC, apod.)
Ke změnám projektované kapacity ani jiným změnám, které by se p ímo dotýkaly vlivu zdrojů na
znečišťování ovzduší nedochází.
O změnu povolení provozu je žádáno v souladu s podmínkou č. 14 a 15 vydaného rozhodnutí. V souladu
s podmínkou č. 16 rozhodnutí o povolení provozu je součástí návrhu nového provozního ádu

- 2 aktualizované schéma provozovny a aktuální bezpečností listy hlavních vstupních surovin (byť tyto
aktualizace nelze považovat za změny, které by se p ímo dotýkaly vlivu zdrojů na znečišťování ovzduší).
1.2. Projektová dokumentace pro p íslušné územní a stavební ízení, jiná obdobná dokumentace, která
umožní posoudit p edmět žádosti (tj. odborný posudek, rozptylová studie, protokol z mě ení emisí,
technická zpráva atd.):
Pro pot eby správního ízení ve věci změny povolení provozu byl zpracován odborný posudek,
rozptylová studie pachových látek a aktualizován provozní ád zdroje „Lisovna termosetů“.
P ílohu odborného posudku tvo í mj. protokoly o autorizovaném mě ení emisí pachových látek
a emisí TOC (organických látek) a dále sdělení vydané Českou inspekcí životní prost edí,
oblastním inspektorátem Havlíčkův Brod, Městským ú adem Velké Mezi íčí, odborem životního
prost edí a Krajským ú adem Kraje Vysočina, odborem životního prost edí a zemědělství k žádosti
o vyhodnocení pachových efektů provozovny společnosti RODOS kovo, s.r.o. ve Velkém Mezi íčí.
P ílohu provozního ádu tvo í mj. aktualizované schéma provozovny a aktualizovaný soubor
bezpečnostních listů používaných hlavních vstupních surovin.
Vzhledem k velkému objemu výše uvedených podkladů a omezené kapacitě datové zprávy
Vám budou veškeré dokumenty doručeny v tištěné podobě jako doplnění p edmětné datové
zprávy.

1.3. Specifikace všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu
stacionárního zdroje, zejména pak látky způsobující pachový vjem. U stávajících zdrojů uvést
informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu:
- viz odborný posudek
1.4. Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění mě ících míst pro
kontinuální i jednorázová mě ení emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku:
- viz odborný posudek
1.5. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového organického uhlíku
v popelu a ve strusce, vyhodnocení možnosti kombinované výroby elekt iny a tepla a způsob využití
vyrobeného tepla: *)
- pro p edmětnou žádost není relevantní
1.6. Návrh provozního ádu, v p ípadě že se jedná o stacionární zdroj, pro který je povinnost mít
zpracován P :
- viz aktualizovaný provozní ád
1.7. Návrh zvláštních podmínek provozu p i p ekročení regulační prahové hodnoty, pokud se jedná o
provoz stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3 (smogová situace): *)
- p echodné omezení výroby p i vyhlášení smogové situace pro troposférický ozón (O3) na území
ORP Velké Mezi íčí (viz provozní ád)

- 3 Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy žadatele):
Podvesná XI 6470, 760 01 Zlín
Plnou moc k zastupování p ikládám jako p ílohu tohoto podání. Za účelem doručování písemností
žadateli využívejte prosím prioritně moji datovou schránku – ID iureu6t.

Za RODOS kovo, s.r.o.

..... ....................…………………………........
Podpis a razítko statutárního zástupce
(Ing. Josef Gresl, v plné moci)

Přílohy: *)
Stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
Odborný posudek
Rozptylová studie pachových látek
Návrh provozního řádu
Protokol z měření emisí (jako příloha odborného posudku)
Plná moc k zastupování.
Výpis z OR
*) – nehodící se škrtněte nebo vymažte

Poznámka:
Povinnost p edložení odborného posudku se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje pod kódy 1.1.
– 1.4. p ílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, spalující výlučně zemní plyn o celkovém
jmenovitém tepelném p íkonu do 5 MW.
Povinnost p edložení rozptylové studie se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje pod kódy 1.1. –
1.4. p ílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, spalující výlučně zemní plyn o celkovém
jmenovitém tepelném p íkonu do 5 MW a na stacionární zdroje označené kódem 3.1. v p íloze č. 2
k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém p íkonu do 1 MW a dále se
nevztahuje na p ípady, p i kterých dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity, ale
nepochybně nedochází ke zvýšení p íspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění. V p ípadě pochyb
je závazné vyjád ení krajského ú adu.

