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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové (dále je 

„ministerstvo“), jako příslušný úřad, v souladu s § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále 

je „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, zasílá k vyjádření dokumentaci vlivů 

záměru oznamovatele (JASOBAL s.r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha - Běchovice). 

 

„Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové 
fólie z granulátu“ 

v katastrálním území Chrast 

 

na životní prostředí, jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 5  zákona. 

Záměrem investora je umístění zařízení na zpracování granulátu LDPE - BRALENU na 

bublinkovou fólii do původní haly pletárny, která je součástí průmyslové zóny města 

Chrast. 

Hlavní část výroby má probíhat na dvou extruderech produkujících bublinkovou fólii, 

která může být dále upravována svařováním na sáčky nebo kapsy. Odřezky fólie mají být 

recyklovány prostřednictvím aglomerátoru a vráceny do výroby. Maximální kapacita 

výroby na dvou extruderech má být 800 t bublinkové fólie za rok. 

 

Dotčené územní samosprávné celky ministerstvo žádá ve smyslu § 16 odst. 3 

zákona o neprodlené  zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je 

možné do dokumentace nahlížet, současně s upozorněním, že veřejnost může zaslat 

své písemné vyjádření k  dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění 

informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle § 

5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb. nejméně 15 dnů. Ministerstvo zároveň žádá 

v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění o dni vyvěšení informace 

o dokumentaci na úřední desce v nejkratším možném termínu. 

 

 
 
 
Dle rozdělovníku 

 
 

Resslova 1229/2a 
500 02 Hradec Králové 
tel.: +420 267 123 603 
fax: +420 267 310 308 
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miloslav.kozak@mzp.cz 
www.mzp.cz 

 



Ministerstvo dále žádá dotčené územní samosprávné celky (město Chrast a Pardubický 

kraj) a dotčené správní úřady ve smyslu § 8 odst. 3 zákona o zaslání vyjádření k  

dokumentaci příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace 

o dokumentaci.  

 

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA 

na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

(http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí 

(http://www.mzp.cz), kód záměru OV6197. 

  

K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty příslušný úřad, na základě § 8 

odst. 3 zákona, nemusí přihlížet. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ing. Libor Hejduk  

ředitel odboru výkonu státní správy VI 
 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dokumentace 
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Rozdělovník k č.j.   1586-2/550/15-16-Ko 

          64658/ENV/15 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

 

1/ Pardubický kraj  

      Komenského nám. 125  

      532 11 PARDUBICE   dokumentace na odboru ŽP a Z 

 

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 

 

Odbor MŽP s žádostí o vyjádření: 

odbor ochrany ovzduší 
 

 


