
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
Odbor výkonu státní správy VI 
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 

 

 
 V Hradci Králové dne: 12.06.2008        
 Č.j.: 342-1/550/08-Ko 

 

 

 
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Identifikační údaje: 
 
Název:  „Výroba roztoků k redukčnímu stříbření skla a plastů - Chroustovice“ 
 
Kapacita (rozsah) záměru:  Předmětem posuzovaného záměru je cílová kapacita výroby 
103,5 t/rok dusičnanu stříbrného pevného, který bude z větší části použit na výrobu stříbřících 
roztoků (A a B) a z menší části přímo prodáván. Aparatura pro výrobu stříbřících roztoků 
bude alternativně využívána pro výrobu mědících roztoků. Výhledově se uvažuje s instalací 
samostatné aparatury pro výrobu mědících roztoků. 
 
Charakter záměru:  Jedná se o využití stávající výrobního objektu se sociálním zázemím 
č.p. 84, Městec na parcele č. st. 88 (kolaudační rozhodnutí viz. Příloha č.H.3), do kterého 
bude instalována výrobní technologie. V rámci bývalého okresu Chrudim bude technologie 
přemístěna z obce Sobětuchy-Vrcha 219 severovýchodním směrem do cca 20 km vzdáleného 
objektu spadajícího pod obec Chroustovice, katastrální území Městec. 
Původně objekt sloužil pro skladování v kontejnerech a následné distribuování chemických 
čistících prostředků typu saponátů, tekutých mýdel apod. V protějším objektu sídlí společnost 
Glasmart s.r.o., která je zaměřena na stříbření tvárnic. Dle dostupných informací nelze 
předpokládat kumulaci s dalšími záměry. 

 
Umístění:  kraj: Pardubický  

 obec: Chroustovice 

 kat. území: Městec 

 
Zahájení:   2008 
 
Ukončení:   není známo 
 



 
Oznamovatel:   EGO 93 s.r.o. 
  Resselovo nám. 76 

 537 01 Chrudim 
Záměr  „Výroba roztoků k redukčnímu stříbření skla a plastů - Chroustovice“ naplňuje dikci 
bodu 7.3., kategorie I, přílohy    č. 1 k citovanému zákonu. Záměr má významný vliv na 
životní prostředí a proto bude posuzován dle cit. zákona. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno 
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle 
přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně upřesnění informací, které je vhodné 
uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

 
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 

předložené oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat 
a považuje se za dokumentaci. 

 
Odůvodnění: 
 Předložené oznámení záměru splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy č. 4 
k cit. zákonu. Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření 
k oznámení. Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku 
a při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona. 

 
 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, 
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím 
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.  

 
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: 

- KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
- ČIŽP OI Hradec Králové 
- MŽP, odbor ochrany ovzduší 
- MŽP, odbor ochrany vod 
- Městský úřad Chrudim 

 

 
 

 
JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r. 

       ředitel odboru výkonu státní správy 

 

 

Obdrží: 

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 
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