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Ministerstvo životního prostředí

VH1

.

V Olomoucí dne 1. února 2018
Č. j.: MZP/2018/570/71
Vyřizuje: Ing. Kamila Kudelová

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ- ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Ministerstvo životnĺho prostředí v rámci své působnosti vymezené ustanovením 19
zákona CNR Č. 2/1 969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státnĺ
správy České republiky, ve zněnĺ pozdějŠĺch předpisů, a ustanovenĺm 20 pism. a)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzovánĺ vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejĺcích zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředĺ), ve zněnĺ
pozdějŠĺch předpisů (dále jen „zákon“),
rozh o db

podle

7 odst. 6 zákona, že záměr

Navýšení kapacity výroby společnosti MEGAT- Výroba z plastů Zlín spol. s r. o.

nemá významný vliv na životnĺ prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje záměru:
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu:

kategorie II
bod 42 Výroba nebo zpracovánĺ polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo
výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu 1 tis. t/rok.
-

Kapacita (rozsah) záměru:

Stávaiící stav (před realizací záměru):
počet vytlačovacĺch linek
spotřeba granulátu
skladované množství
plochy skladů
zastavěná plocha
počet parkovacĺch stánĺ
počet zaměstnanců
směnnost (v rámci výroby)
počet provoznĺch hodin (dle směnnosti)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
925 t
až 40 t (okamžitě), 960 t / rok
215 m2
820 m2 (výr, hala)
3
23 (z toho ve výrobě 17)
3 směny (8 hod provoz)
7364 h/rok
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Stav po realizací záměru:
počet vytlačovacĺch linek
spotřeba granulátu
skladované množství
plochy skladů
+ venkovní krytý skladovací prostor
zastavěná plocha
počet parkovacĺch stánĺ
počet zaměstnanců
směnnost (v rámci výroby)
počet provozních hodin (dle směnnosti)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Umístění záměru:

9
1095 t
až 50 t (okamžitě), 1200 t/rok
215 m2 (70 m2 + 145 m2)
103 m2
900 m2 (výr, hala)
3
27 (z toho ve výrobě 21)
3 směny (8 hod provoz)
7400 h/rok

kraj: Zlínský
obec: Zlín
k. ú.: Zlín, parc.č.: 6699, 171 2/3, 171 2/84, 41 20/47

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je navýšení kapacity výroby a rozšíření sortimentu výrobků
v rámci stávající haly oznamovatele.
V současné době nejsou známy další záměry podobného či jiného charakteru, které
by měly být uskutečněny v blízkosti posuzovaného záměru. Nereálná možnost
případné kumulace vyplývá již z charakteru vlastního záměru, kdy se jedná
o navýšení výrobní kapacity ve stávajícím průmyslovém areálu, kde se v současnosti
nachází již 7 vytlačovacích linek, na kterých se již vyrábějí vytlačované profily
a podobné výrobky. Zároveň byly vyčerpány téměř všechny prostorové možnosti
objektu z hlediska využití území.
Kumulativní ani synergické účinky s jinými záměry odlišného charakteru v okolí se
tedy nepředpokládají.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Navýšení kapacity zajistí 2 nové vytlačovací linky, které budou umístěné v prostoru
bývalého skladu výrobků.
Omezení skladovací kapacity si vyžádalo stavební úpravy, rozšíření skladovacího
prostoru na severnĺ straně objektu a stavbu venkovního skladovacího prostoru na
východnĺ straně areálu. Pro tyto stavební úpravy již bylo stavebním úřadem vydáno
rozhodnutí o umístění stavby a stavebnĺ povolení.
Technologie zpracování plastů bude realizována na vytlačovacích linkách.
Vytlačování je technologická operace, při které je tavenina plastu kontinuálně
vytlačována přes profilovací zařízení (vytlačovací hlavu) ke kalibračnímu zařízení,
chlazenĺ a dalším operacím. Linka může být také vybavena melírovacím zařízením
pro potisk vytlačovaného výrobku.
Nové vytlačovací linky budou umístěny v uvolněném skladovacím prostoru, vedle
stávajících výrobních hal, na západnĺ straně objektu. Předmětný záměr bude tedy
realizován na stavebních parcelách a nádvoří 6699, 1712/3 a 171 2/8 v katastrálním
území Zlín (kód 635561), a na základní uzemnĺ jednotce Zlín (kód 585068).
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Navýšení kapacity regranulační linky nebude spojeno se stavební činností (tzn.
s výstavbou nových hal ani s umĺstěním nových linek), ale bude realizováno
navýšením provoznĺch hodin stávající regranulační linky, resp. navýšení počtu směn.
Součástí záměru nejsou demoličnĺ práce.
Obchodní firma oznamovatele:

iČ oznamovatele:
Sídlo oznamovatele:
Zpracovatel oznámení:

MEGAT Výroba z plastů spol. s r. o.
469 66 796
-

K Pasekám 273, 760 01 Zlín
Ing. Jaromír Hrabal, Slov. nár. povstání 3994/17,
767 07 Kroměříž

Odůvodnění:
Společnost MEGAT Výroba z plastů spol. s r. o., K Pasekám 273, 760 01 Zlín (dále
jen „oznamovatel“), předložila dne 72. 72. 2017 Ministerstvu životního prostředí (dále
jen „příslušný úřad“) doplněné oznámení záměru „Navýšení kapacity výroby
společnosti MEGAT-Výroba z plastů Zlín spol. s r.o.“ zpracované podle přílohy č. 3
k zákonu. Oznámení splňovalo náležitosti dle
6 odst. 4 zákona a příslušný úřad
zahájil dopisem č. j. MZP/201 7/570/1127 dne 18. 12. 2077 zjišťovací řĺzení podle 7
zákona, zaslal kopie oznámenĺ s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným
územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle
16 zákona a na internetu. Informace o oznámení byla zveřejněna na úřednĺ desce
Zlínského kraje dne 22. 12. 2077, statutární město Zlín zveřejnilo informaci
o oznámení dne 21. 12. 2017. Záměr byl rovněž zveřejněn na internetu
v Informačním systému ElA pod kódem OV8242. Lhůta pro vyjádření k oznámení
záměru uplynula dne 22. 1. 2078. Cílem zjišťovacího řízení bylo stanovení, zda výše
uvedený záměr bude předmětem posuzovánĺ podle zákona, v kladném přĺpadě
upřesněnĺ informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí.
-

J. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
V rámci zjišťovacího řízení nebyly zjištěny takové vlivy záměru, které by vyloučily
možnost jeho realizace v dané lokalitě. Záměr nebude negativně působit na žádnou
složku životního prostředí ani na veřejné zdraví. V rámci oznámení záměru jsou
formulována odpovídající opatření k prevenci, vyloučení, popř. kompenzaci
negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze považovat
záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný.
Nejsou známy překážky z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví,
které by bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě. Na základě oznámení
záměru a vyjádření k němu uplatněných dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
nemá významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona.
L Charakteristika záměru
Předmětem záměru je navýšení výrobní kapacity ve stávajících výrobních prostorách
společnosti MEGAT-Výroba z plastů Zlín, spol. s r.o. na území určeném pro výrobu
a skladování.
Technologie vytlačování plastů, jako jedna z tvářecích technologií, bude realizována
na dalších 2 vytlačovacĺch linkách. Zpracovatelské teploty jsou nastavovány podle
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technologických předpisů v rozsahu 150 3200 C. Za provozu jsou nastavené teploty
automaticky regulovány a registrovány. Překročenĺ teploty zpracování znamená
nekvalitní výrobky a tím i neakceptovatelné ekonomické ztráty. V případě překročení
požadované zpracovatelské teploty je tento stav signalizován a vnímán pracovníky
jako zápach.
-

Skladové hospodářství zahrnuje skladování vstupnĺho materiálu a hotových výrobků.
Pro vytlačování se používají následující granuláty plastů: polyolefiny, termoplastický
elastomer, PVC měkčené i tvrdé, styreny a regranulát. Veškeré zpracovávané
suroviny jsou opatřeny certifikáty o nezávadnosti, absenci těžkých kovů (Pb, Cd, Ba
atd.) Granulát je skladován ve skladu vstupních surovin. Rozpouštědla, ředidla,
převodové a mazací oleje a tiskací barvy jsou skladovány v bezpečnostní skříni se
záchytnými vaničkami. Skladové prostory jsou dva, nově přistavěná část cca 70 ni2
a zbylá část původního skladu cca 90 m2.
Nové vytlačovací linky budou umístěné v prostoru po bývalém skladu. Pracovní
prostor je odvětráván pomocí stávajícĺho systému odtahových ventilátorů, přičemž
prostor nových linek bude propojen na prostorové odsávání bližší haly odstraněním
stavební příčky. Vlastní ventilátory jsou umístěné na západní straně budovy,
odvrácené od občanské zástavby, ve výšce cca 9 m.
Vzhledem k charakteru a umĺstění záměru lze vlivy realizace a provozu záměru vč.
využívání přírodních zdrojů souhrnně označit za nevýznamné.
V souvislosti s provozem posuzovaného záměru budou vznikat opady kategorie „0“
i odpady kategorie „N“. Produkce odpadů z provozu záměru je uvedena v oznámení
a nakládání s nimi bude v souladu s příslušnou legislativou.
Realizace záměru nemá negativní sociálnĺ a ekonomické důsledky. S ohledem na
výše uvedené lze konstatovat, že vliv záměru na zdraví exponované populace je tedy
minimální. Běžný provoz nebude představovat rizika ohrožení životního prostředí
nebo veřejného zdraví.
Vzhledem k možnosti navýšenĺ kapacity výroby v rámci stávajícĺch prostor, které
dispozičně vyhovujĺ potřebám investora, a v souladu s územnĺm plánem města je
předkládaný záměr uvažován v jediné optimalizované variantě s maXÍmálnĺ snahou
O vyvážené využití území.

II. Umístění záměru
Umĺstění záměru se nachází na plochách, které jsou vymezeny jako smíšené výrobní
SP, což jsou plochy výrobních areálů a skladovacĺch zařízenĺ. Záměr bude
realizován v rámci stávající haly provozovny společnosti MEGAT-Výroba z plastů Zlín
spol. s r.o., na pozemcích parcel č. 6699, 1712/3 a 1712/8v katastrálním území Zlín.
Základní územní jednotkou je obec Zlín (kód 585068). Nejbližšĺ obytná zástavba se
nachází ve vzdálenosti cca 100 m jihovýchodnĺm směrem od předmětného záměru.
Jedná se o bytový dům v katastrálním území Zlín (kód 635561). Západní hranici
pozemku obtéká Pasecký potok. Vlastní stavební objekt je situován v terénním
zářezu. Provoz je lokalizován na území s hlavní činností Výroba a skladování. Podle
vyjádření stavebního úřadu Magistrátu města Zlína ze dne 20. 10. 2017, č. j. MMZL
131782/2017/Fa, je záměr v souladu s územním plánem města Zlína.
V zájmovém územĺ pro realizaci záměru nejsou evidovány žádné staré ekologické
zátěže. Realizace záměru ani jeho provoz nebudou mít žádný významný vliv
přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
Realizace záměru neovlivní negativně životní prostředĺ v okolí záměru, a nedojde ke
zvýšení rizika negativních dopadů na zdraví obyvatelstva. Stejně tak lze
předpokládat, že zvýšení kapacity výroby nebude negativně ovlivňovat ani jeho
sociální ani společenskoekonomické podmínky. Výroba vytlačovaných profilů není
zdrojem emisí znečišt‘ujících organických látek TOC a ani obtěžování okolí
zápachem. Technická a technologická úroveň zařízenĺ a kontrolní činnost obsluhy
zaručuje dodrženĺ technické podmínky provozu. Dodržení zpracovatelských teplot je
zárukou produkce kvalitních výrobků.
Po srovnání uváděných charakteristik území a vlivů záměru na obyvatelstvo a životnĺ
prostředĺ je možno konstatovat, že realizace záměru je akceptovatelná.
2. Vliv na ovzduší a klima
Technologie vytlačování plastů bude realizována na 9 vytlačovacích linkách.
Zmĺněná technologie nemá stanovený specifický emisnĺ limit, ale má stanovenou
technickou podmínku provozu. Tato podmĺnka je specifikovaná v Rozhodnutĺ
Krajského úřadu Zlĺnského kraje o povolení stávajĺcĺho provozu a týká se dodržování
maximální teplot zpracování, které jsou uvedeny v souvisejĺcím provozním řádem.
Technické provozní podmínky budou dodržovány.
Od vytlačovacích linek není instalováno vzduchotechnické odsávánĺ do vnějšĺho
ovzduší. Pracovní prostor linek je odvětráván 2 axiálními ventilátory.
Při měření emisí organických látek (TOC) z výduchů ventilátorů do ovzduší (před
realizacĺ záměru) byly zjištěny minimální hodnoty TOC. Na základě těchto výsledků
lze očekávat, že i po instalaci nových 2 linek budou emise zanedbatelné
a nesrovnatelné s obecným emisním limitem. Lze konstatovat, že provozem záměru
nedojde k negativnímu ovlivnění kvality ovzduší v dotčené lokalitě.
3. Vliv na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk z dopravy se v podstatě nezmění. Četnost návozu surovin i odvozu výrobků
bude sice častějšĺ, ale nepřekročĺ 3 nákladní dopravní prostředky/týden. Jejich
provoz bude stále realizován v časovém období 8
19 hod. V tomto období lze
očekávat větší vliv hlukové zátěže z blízké komunikace K Pasekám.
Jako významnější se může ukázat změna umístěnĺ chladĺcího zařízení vně
výrobnĺho objektu na západní straně areálu. Lze předpokládat, že vliv hlukové zátěže
na nejbližší bytovou zástavbu ve směru jihovýchodnĺm bude odstĺněn vlastnĺ
objektem společnosti MEGAT Výroba z plastů Zlín spol. s r. o.
—

-

Během zkušebního provozu bude provedeno v nočních hodinách měření hluku
z provozu areálu výrobního objektu společnosti MEGAT Výroba plastů Zlĺn spol.
s r. o., včetně provozu na zpevněných manipulačnĺch plochách v měřících mĺstech
okolního chráněného venkovního prostoru staveb.
—

4. Vliv na povrchové a podzemní vody
V souvislosti s realizací záměru dojde ke zvýšení spotřeby pitné vody podle počtu
nových pracovníků a částečně i pro doplňování chladícího systému. Ke změně dojde
také v tvorbě srážkových vod, která se zvýší o množství odpovídajĺcímu plochám
zastřešení přístavku pro skladovánĺ výrobků a venkovnĺmu skladovacĺmu prostoru.
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Srážkové vody ze střechy stávajícího výrobního objektu a stávajĺcích zpevněných
ploch jsou napojeny na stávající srážkovou kanalizaci.
Z hlediska ochrany vod se nic podstatného nemění. Z vlastních výrobnĺch prostor
neexistují vpustě do kanalizace, a tedy nejsou možné úniky závadných látek. Vně
objektů, především na jižnĺ straně, kde jsou vpustě do dešt‘ové kanalizace, riziko
úniků závadných látek existuje. Zdrojem úniku mohou být dopravnĺ prostředky
dodavatelů surovin odběratelů výrobků a také VZV provozovatele záměru. Proto
musĺ být na vhodném místě umĺstěny ucpávky vpustí a sorpční prostředky.
K dispozici bude také záchytná vanička, která bude využita v přĺpadě úniku
závadných látek přímo z dopravnĺch prostředků při parkování.
Z hlediska vodohospodářské
povrchových či podzemních vod.

ochrany

záměr

nevykazuje

ohroženĺ

jakosti

5. Vliv na půdu
Realizací záměru nejsou trvale ani dočasně odnĺmány pozemky spadající do
zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemky určené k plnění funkce lesa
(PUP FL).
6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroie
Do dotčeného územĺ nezasahují žádná sesuvná území, výhradní ložiska, chráněná
ložisková územĺ, poddolovaná území ani dobývacĺ prostory. V souvislosti s provozem
záměru tak nedojde k významným změnám geologických podmínek či horninového
podloží.
7. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Z umístění a charakteru záměru je zřejmé, že nedojde k negativním vlivům na faunu
ani flóru, neboť záměr se nachází v zastavěném územĺ, kde se nevyskytujĺ žádné
48 zákona
rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala ochrana dle
č.114/1 992 Sb., o ochraně přĺrody a krajiny.
Na územĺ zájmové plochy se přímo nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin nebo
živočichů ani na něj bezprostředně nenavazujĺ přirozené či původní rostlinná
společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů dle zákona č. 114/J 992 Sb.
Záměr se nacházĺ mimo lokality soustavy Natura 2000. Významný vliv záměru na
přĺznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti byl nicméně ve smyslu 45i odst. 1 zákona č. 114/1 992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanoviskem Krajského úřadu
Zlínského kraje, vydaným dne 23. 10. 2017 pod č. j. KUZL 6961 2/2017 vyloučen.
S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že posuzovaný záměr vzhledem
ke svému charakteru a rozsahu negativně neovlivní okolní ekosystémy a nebude mít
významný vliv na soustavu Natura 2000, prvky USES ani zvláště chráněná území.
8. Vliv na kraiinný ráz
Umĺstění a charakter záměru poukazuje na to, že krajinný ráz, krajinné prvky, kulturní
památky a hmotný majetek jm nemohou být významně ovlivněny.
9. Vliv na hmotný maietek, kulturní památky
Přímo v prostoru uvažovaného záměru se nenachází žádné kulturnĺ, historické,
architektonické či archeologické památky či naleziště. Lze konstatovat, že záměr
nebude mít vliv na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické lokality.
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2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišt‘ovacího řízení:
-

-

-

-

-

-

Statutárnĺ město Zlĺn,
Krajský úřad Zlĺnského kraje, odbor životního prostředí a zemědělstvĺ,
Magístrát města Zlína, odbor životního prostředĺ a zemědělství,
Krajská hygienická stanice Zlĺnského kraje se sídlem ve Zlíně,
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno,
Ministerstvo žívotnĺho prostředĺ, odbor ochrany ovzdušĺ.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišt‘ovacího řízení:
Statutární město Zlín (Č. J. MMZL 760272/2077 ze dne 11. 1. 2078)
nemá připomĺnky a nepožaduje posouzení záměru podle zákona.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělstW
(Č. J. KUZL 2713/2018 ze dne 72. 1. 2018)
nemá připomínky a nepožaduje posouzenĺ záměru podle zákona. Z hlediska
zákona č. 201/201 2 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějšĺch předpisů,
upozorňuje na zákonné povinnosti provozovatele zařĺzení.
-

Magistrát města Zlína, odbor životního prostředía zemědělstW
(Č. J. MMZL 160272/2017ze dne 17. 7.2018)
nemá připomínky a nepožaduje posouzení záměru podle zákona.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
(Č. J. KHSZL 34243/2017 ze dne 11. 7. 2018)
nemá zásadní připomínky a nepožaduje posouzenĺ záměru podle zákona.
Česká inspekce životního prostředi oblastní inspektorát Brno,
(Č. j. CIZP/47/201 7/5448 ze dne 8. 1. 2018)
nemá připomĺnky a nepožaduje posouzení záměru podle zákona.
Ministerstvo životního prostředÍ odbor ochrany ovzduší
(Č.]. ENV/2017N5/4846 ze dne 19. 1.2018)
nepožaduje posouzení záměru podle zákona za předpokladu dodržování požadavků
ochrany ovzduší v souladu s platnou legislativou v této oblasti a veškerých
technologických postupů tak, aby bylo zamezeno případnému obtěžování okolí
zápachem. Upozorňuje, že pokud bude uvedený provoz problematický z hlediska
uvolňování emisĺ látek obtěžujĺcích zápachem, bude nutné učinit adekvátnĺ opatřenĺ
k jejich eliminaci.

Vypořádání příslušného úřadu:
Připomínky ve vyjádřeních
provozovatele zařízení.

majĺ formu

upozornění

na

zákonné

povinnosti

Závěr:
Zjišt‘ovací řĺzenĺ bylo provedeno podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu,
s přihlédnutím k povaze a rozsahu záměru, jeho umĺstění a charakteristice
předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředĺ. Při hodnocenĺ
záměru dále vycházel příslušný úřad z obdržených vyjádřenĺ dotčených územnĺch
samosprávných celků a dotčených orgánů. V rámci zjišt‘ovacího řízenĺ neobdržel
přĺslušný úřad žádný požadavek na posouzení předmětného záměru podle zákona.
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Připomínky uvedené ve vyjádřeních se týkaly povinnostĺ vyplývajících z příslušné
legislativy nebo měly charakter upozornění či doporučení pro navazujĺcĺ řízeni‘.
Veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v 3 písm. i) bodě 2 zákona se k oznámení
záměru nevyjádřily.
Příslušný úřad na základě zjíšt‘ovacího řĺzení vyhodnotil potenciálnĺ vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví jako nevýznamné a nepovažuje za nutné další posuzování
záměru podle zákona. Na základě výše uvedeného dospěl příslušný úřad k závěru,
že záměr nemůže mĺt významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
zákona, a rozhoď tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel
3 písm. i) bodě 2 zákona rozklad k ministrovi
a dotčená veřejnost uvedená v
životního prostředĺ podáním učiněným u Ministerstva životního prostředĺ, odboru
výkonu státnĺ správy VIII, Krapkova 3, 779 OO Olomouc.
O rozkladu rozhoduje ministr životnĺho prostředí na základě návrhu rozkladové
komise. Splnění podmĺnek podle 3 písm. i) bodě 2 zákona doloží dotčená veřejnost
v rámci podání žádosti o rozklad.
16 odst. 2 zákona vyvěsí toto
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu
rozhodnutĺ neprodleně po jeho obdrženĺ na své úřednĺ desce po dobu nejméně 15
dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky
zprávou
nebo
e-mailovou
datovou
neprodleně
vyrozumí elektronickou
(kamila.kudelova@mzp.cz), příp. pĺsemně, příslušný úřad o dni vyvěšení rozhodnutí
na úřední desce.
Do rozhodnutí a obdržených vyjádření lze také nahlédnout v Informačnĺm systému
ElA na internetových stránkách https://portal .cen ia.cz!eiasealview/eia J Oo_cr, kód
záměru 0V8242.

it

Bc Ing. František O n U r á š
ředitel odboru výkonu státní správy VIII
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Rozdělovník:

Účastníci řízení
Oznamovatel:
MEGAT Výroba z plastů spol. s r. o., K Pasekám 273, 760 OJ Zlín
-

Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřednĺ desce Ministerstva
životnĺho prostředí po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou

Ke zveřejněnĺ na úřední desce ve smyslu

16 zákona:

Dotčené územ ní samosprávné celky:
Zlĺnský kraj, Tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlĺn
Statutární město Zlĺn, Náměstí Mĺru 12, 761 40 Zlĺn

Na vědomí po nabytí právní moci:
Oznamovatel:
MEGAT Výroba z plastů spol. s r. o., K Pasekám 273, 760 OJ Zlĺn
-

Dotčené územ ní samosprávné celky:
Zlĺnský kraj, Tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín
Statutární město Zlĺn, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Dotčené orgány:
Krajský úřad Zlĺnského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Tř. T. Bati
3792, 761 90 Zlín
Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, Náměstí Míru 12,
761 40 Zlĺn
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sĺdlem ve Zlĺně, Havlíčkovo nábřežĺ
600, 760 01 Zlín
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14,
61400 Brno
Odbory MŽP:
odbor ochrany ovzduší
odbor posuzovánĺ vlivů na životní prostředí a íntegrované prevence
-

-

Na vědomí:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

