
 
 
 

 

 
 
 

V Hradci Králové, dne 05.11.2015 

Č.j. 1586-1/550/15-Ko 

       64658/ENV/15 

 
 
 

    
 

 

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 

(dále jen „zákon“) . 

 

 

Identifikační údaje: 

 

Název:  „Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové 

fólie z granulátu“ 

 

Charakter záměru:  Společnost JASOBAL s.r.o. se zabývá výrobou a 

prodejem bublinkové fólie, sáčků a přířezů z bublinkové fólie, stretch fólií, 

lepicích pásek, plastových stahovacích pásek, obálek a kapes a jiných 

obalových materiálů. Záměrem společnosti je změna užívání stavby původní 

výrobní haly pletárny na výrobní halu pro lisování plastů a výrobu bublinkové 

fólie a jmenovaných obalových materiálů. 

 

Kapacita záměru:   Záměrem investora je umístění zařízení na zpracování 

granulátu LDPE - BRALENU na bublinkovou fólii do původní haly pletárny, 

která je součástí průmyslového areálu města Chrast. Z tohoto důvodu je na 

základě § 127 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a § 13 vyhlášky č. 

526/2006 Sb. nutné získat souhlas stavebního úřadu o změně ve způsobu 

užívání stavby. 

Hlavní část výroby bude probíhat na dvou extruderech produkujících 

bublinkovou fólii, která může být dále upravována svařováním na sáčky nebo 

kapsy. Odřezky fólie budou recyklovány prostřednictvím aglomerátoru a 

vráceny do výroby. Maximální kapacita výroby na dvou extruderech bude 600 t 

bublinkové fólie za rok. 

 

Umístění: kraj: Pardubický 

               obec: Chrast 

      k. ú.: Chrast 

Oznamovatel:  JASOBAL s.r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha - Běchovice 
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Záměr „Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu“ 

naplňuje dikci bodu 7.1, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu (Výroba nebo 

zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na 

bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok). 

 

 Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo 

zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude 

posuzován podle zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad 

uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospělo nadepsané ministerstvo k závěru, že 

záměr: 

 

„Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové 

fólie z granulátu“ 

v katastrálním území Chrast 

 

bude posuzován podle zákona. 

 

Dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona je nutné zpracovat především 

s důrazem na následující oblasti: 

Oblast ochrany veřejného zdraví. 

Oblast ochrany ovzduší. 

Odůvodnění: 

 

Ke zveřejněnému oznámení záměru obdržel příslušný úřad v zákonném 

termínu řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků ke zpracování 

dokumentace dle přílohy č. 4 zákona. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly 

příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti. 

Příslušný úřad obdržel vyjádření od následujících subjektů: 

 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové  

 MŽP, odbor ochrany ovzduší 

 Krajský úřad Pardubického kraje 

 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 

 Městský úřad Chrudim 

 Město Chrast 

 Ing. Iva Komínková a Ing. Ladislav Komínek 

 Michal Voráč, DiS. 

Stručný obsah jednotlivých vyjádření: 

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové  

ČIŽP na základě stanoviska oddělení ochrany ovzduší a s ohledem na všechny 

skutečnosti zjištěné v této provozovně při kontrolní činnosti (výroba bublinkové 

fólie bez povolení krajského úřadu, nevedení provozní evidence) požaduje, aby 

bylo provedeno posouzení vlivu předloženého záměru na životní prostředí. 

MŽP, odbor ochrany ovzduší 

Považuje záměr za akceptovatelný a nepožaduje jeho další posuzování. 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Upozorňuje na platnou legislativu. 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky v oblasti ochrany 

veřejného zdraví KHS považuje rozsah oznámení za nedostatečný a požaduje 

záměr posoudit podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
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KHS požaduje dopracovat kapitolu vliv stavby na ovzduší a obyvatelstvo dle 

odůvodnění a vypracovat studii posouzení vlivů na veřejné zdraví. Posouzení vlivů 

na veřejné zdraví bude zpracováno osobou, která je držitelem osvědčení odborné 

způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.   

Městský úřad Chrudim 

Nepožaduje další posouzení záměru. 

Město Chrast 

Požaduje záměr dále posoudit. V dokumentaci vlivů záměru na ŽP musí být 

kladen zvýšený důraz na dodržení limitů pro hluk, emise, zápach, prach atp., tak, 

aby nedocházelo nad zákonem danou mez k narušování kvality bydlení v okolní 

zástavbě. 

Ing. Iva Komínková a Ing. Ladislav Komínek 

Dle zkušeností s téměř 3 letým neschváleným provozem firmy Jasobal s.r.o., kdy 

dochází k častému narušeni pohody bydleni - obtěžováni zápachem škvařeného 

plastu v okolní obytné zóně, kdy je provoz zajištěn jedním extruderem a návrh 

obsahuje umístění 2 těchto strojů, které jsou navrhovány provozovat za stejných 

podmínek jako dosud, kdy jediné opatření je zvýšení výkonu ventilačních 

jednotek, které neřeší snížení emisí v ovzduší, protože jsou vývody ventilačních 

jednotek vyvedeny do bezprostřední blízkosti obytné zóny, nemůžeme souhlasit 

se závěry studie, ze provoz firmy nenaruší naši pohodu bydlení a nesníží cenu 

našich nemovitosti. 

Proto dle našeho názoru není řešení zvýšení výkonu ventilace /přidání dalšího 

ventilátoru/, ale účinná likvidace vznikajících emisí například jednotkou 

termického spalování, nebo jinou účinnou metodou jejich likvidace. 

Dále odkazují na zjištění ČIŽP OI Hradec Králové čj.: 

ČIŽP/45/OOO/1504924.002/15/KPZ ze dne 08.04.2015, které ministerstvo nemá 

k dispozici. 

Michal Voráč, DiS. 

S posuzovaným záměrem nesouhlasí. 

Dokumentace je zbytečně objemná. Její objem nekoresponduje s množstvím a 

kvalitou potřebných informací. Některé informace i části textu se v dokumentaci 

nesmyslně opakují, což jí činí nepřehlednou a složitou. Některé statě jsou v rámci 

celého procesu naprosto irelevantní. Naopak některá důležitá fakta v materiálu 

zcela chybí. 

Některá tvrzení a závěry v dokumentaci jsou účelová a záměrně bagatelizují nebo 

zamlčují vlivy současného provozu i záměru ne životní prostředí a obyvatele žijící 

v okolí dotčeného území. 

Závěry dokumentace vycházejí z řady neúplných, mylných, v ostatních případech 

přinejmenším sporných předpokladů. Zpracovatel by měl materiál zcela zásadním 

způsobem přepracovat, aby dokumentace byla seriózním podkladem. 

Dále se p. Voráč věnuje jednotlivým kapitolám oznámení. 

Dokumentaci, zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona, s vypořádáním všech 

připomínek obsažených v jednotlivých vyjádřeních, požaduje příslušný úřad zaslat 

v počtu osmi paré + elektronickou podobu dokumentace. 

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. 
 

 

 

Ing. Libor Hejduk v. r. 

ředitel odboru výkonu státní správy VI 
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Rozdělovník k č.j.   Č.j. 1586-1/550/15-Ko 

                64658/ENV/15 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

 

1/ Pardubický kraj  

      Komenského nám. 125  

      532 11 PARDUBICE    

 

2/ Město Chrast 

 Náměstí 1 

538 51 CHRAST 

 

Dotčené správní úřady: 

 

1/ Krajský úřad Pardubického kraje 

 Komenského nám. 125  

      532 11 PARDUBICE 

 

2/ ČIŽP OI 

 Resslova 1229/2a 

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 

 

3/  KHS Pardubického kraje 

 Čáslavská 1146 

537 32  CHRUDIM 

 

4/ Městský úřad 

 Náměstí 1 

538 51 CHRAST 

 

5/ Městský úřad 

 Resselovo nám. 77 

 537 01  CHRUDIM  

 

Oznamovatel: 

 JASOBAL s.r.o. 

 Podnikatelská 545 

 190 11  PRAHA - Běchovice 

 

Zpracovatel oznámení: 

 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Píšťovy 820 

537 01  CHRUDIM 

 

Na vědomí: 

 MŽP – OPVIP 

 Vršovická 65 

100 10 PRAHA 10 

 


