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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II, bod 42

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové (dále jen
„ministerstvo“), zasílá v souladu s § 6 odst. 7 zákona informaci o oznámení, které bylo
zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu k záměru
„Výrobní hala SO 33, výrobní závod JUTA 14 Žirecká Podstráň“
a sděluje, že záměr oznamovatele (JUTA a.s., Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem), bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Předmětem navrhovaného řešení je výstavba nového stavebního objektu SO 33, kde bude
instalována extruzní linka pro výrobu vyfukované HDPE folie a LDPE folie. Finálním produktem
z této technologie bude stavební izolační fólie v tloušťkách 0,2 až 1,0 mm v rolích o šířkách 5,1
m až 8,0 m.
Celkový nový objem vstupních surovin po realizaci záměru bude činit 6 620 t/rok.
Dotčené územní samosprávné celky (Královéhradecký kraj a město Dvůr Králové nad Labem)
ministerstvo žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o tom,
že oznámení bylo zveřejněno na odkazu: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6261, na
úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost může zaslat své písemné vyjádření
k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného
kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů.
Ministerstvo zároveň žádá v souladu s § 16 odst. 2 zákona o vyrozumění o dni
vyvěšení informace o oznámení na úřední desce, a to v nejkratším možném
termínu.
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Ministerstvo dále žádá dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu § 6
odst. 8 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení ministerstvu nejpozději do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.
Ve vyjádření ministerstvo uvítá názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru ministerstvo žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na
které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí kladen zvýšený důraz. Ve vyjádřeních není nutné oznamovatele upozorňovat na
navazující řízení a povinnosti z nich plynoucí.

K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty ministerstvo, na základě § 6 odst.
8 zákona, nepřihlíží.

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI
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Rozdělovník k č.j. MZP/2019/550/520
ZN/MZP/2019/550/68
Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
2/ Město Dvůr Králové nad Labem
nám. T. G. Masaryka 18
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

gcgbp3q

mu5b26c

Dotčené orgány:
1/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
2/ ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
3/ KHS Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ
4/ Městský úřad
nám. T. G. Masaryka 18
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

skvdzan

dm5ai4r

Oznamovatel:
JUTA a.s.
Dukelská 417
544 01 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Zpracovatel oznámení:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Šafaříkova 436
533 51 PARDUBICE
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Jiří Hlavatý
Bezručova 1447
544 01 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
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