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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KrÚ 26956/2018/OŽPZ/VY
Spisová značka: SpKrÚ 39189/2016/OŽPZ/30
Vyřizuje:
Ing. Iva Výborná, DiS.
Telefon:
466026422
E-mail:
iva.vyborna@pardubickykraj.cz
Fax:
Datum:

Dle rozdělovníku

09. 04. 2018

Oznámení o pokračování správního řízení a předložení návrhu druhé aktualizace
bezpečnostní zprávy k vyjádření společnosti OQEMA, s.r.o. (původně EURO – Šarm
spol. s r.o.)
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný správní orgán v oblasti prevence závažných havárií podle
ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení §§ 43 písm. e), 16 a 20 zákona č. 224/2015 Sb.,
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon o prevenci závažných
havárií“), a podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tímto podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu
oznamuje, že pokračuje ve správním správní řízení, které bylo zahájeno dne 23. 5. 2016, ve věci
schválení návrhu druhé aktualizace bezpečnostní zprávy objektu OQEMA, s.r.o., ul. Vítězství 120,
538 21 Slatiňany (dále jen „bezpečnostní dokumentace“), společnosti OQEMA, s.r.o., se sídlem
Těšínská 222, 739 34 Šenov, IČ: 639 88 186 (dále jen “provozovatel“), původně vedené pod
názvem EURO – Šarm spol. s r.o. Ostatní údaje společnosti zůstávají nezměněny.
Správní řízení pokračuje odpadnutím překážky, pro níž správní řízení bylo přerušeno, tj. doručením
krajskému úřadu revidovaného návrhu aktualizované bezpečnostní zprávy (dále jen „bezpečnostní
dokumentace“).
Krajský úřad Vám tímto zasílá podle ustanovení § 16 písm. a) zákona o prevenci závažných havárií
k vyjádření návrh bezpečnostní dokumentace současně s uvedením změn, které v této byly
prováděny na základě posudku Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.
Krajský úřad současně žádá dotčenou obec, aby podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o prevenci
závažných havárií do 15 dnů ode dne doručení návrhu bezpečnostní dokumentace oznámila
veřejnosti na úřední desce a způsobem v místě obvyklým, kdy a kde lze do bezpečnostní
dokumentace nahlížet, činit si z ní výpisy, opisy nebo kopie. Veřejné nahlížení do návrhu
bezpečnostní dokumentace musí být umožněno po dobu 30 dnů ode dne oznámení. V této lhůtě
může každý uplatnit k návrhu bezpečnostní dokumentace písemné připomínky.
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Podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona o prevenci závažných havárií obec zasílá své vyjádření
a připomínky veřejnosti ke změnám návrhu bezpečnostní dokumentace do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty stanovené pro nahlížení veřejnosti do návrhu bezpečnostní dokumentace; pokud
dotčená obec nezašle své vyjádření a připomínky veřejnosti k návrhu bezpečnostní dokumentace
v této lhůtě, platí, že se změnami v návrhu bezpečnostní dokumentace souhlasí.
Zároveň Vám s revizí bezpečnostní zprávy krajský úřad zasílá přehled hlavních změn přijatých
v rámci vypořádávání připomínek.
Do výtisku bezpečnostní dokumentace lze nahlížet na Městském úřadě Slatiňany.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
Ing. Richard Pinkas
v zastoupení

Přílohy:
- CD s bezpečnostní dokumentací
- Zapracování připomínek k Bezpečnostní dokumentaci OQEMA, s.r.o (5 listů/9 stran)
- Aktuální výpis z obchodního rejstříku (1 list/2 strany)

Rozdělovník:
-

Obec Orel, Orel 67, 538 21 Slatiňany
Obecní úřad Orel, Orel 67, 538 21 Slatiňany (do DS bez příloh)

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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