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Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle § 32
odst.1 písm. b) zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (dále jen „zákon“), ve znění
pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle správního řádu
schvaluje Zprávu o posouzení Bezpečnostní zprávy ze dne 23. 6. 2014
podle § 11 odst. 2 zákona

pro objekty výroby chemických výrobků a přípravků průmyslovým způsobem provozované
společností SPOLANA a.s. , ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, IČ 451 47 787.
Zprávu o posouzení Bezpečnostní zprávy ze dne 23. 6. 2014 je přílohou tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění
Krajskému úřadu byla předložena dne 26. 6. 2014, v souladu s ustanovením § 10 odst. 5) zákona,
ke schválení Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy (dále jen „zpráva o posouzení“)
vypracovaná v souladu s § 10 odst. 5) zákona pro objekty výroby chemických výrobků a přípravků
průmyslovým způsobem provozovatele SPOLANA a.s., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice,
IČ 451 47 787.
Dnem doručení bylo zahájeno správní řízení ve věci schválení zprávy o posouzení.
Krajský úřad v souladu s § 11 odst. 1 zákona rozeslal zprávu o posouzení dne 14. 7. 2014
k vyjádření účastníkům řízení, Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“)
a dotčeným orgánům veřejné správy a vyžádal si jejich vyjádření do 60 dnů od obdržení zprávy
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o posouzení. Dotčené obce Neratovice, Libiš, Tišice, Tuhaň, Obříství a Kly byly požádány, aby
v souladu s § 22 odst. 2 zveřejnily způsobem v místě obvyklém informaci kdy a kde lze do zprávy
o posouzení nahlížet, činit si výpisy a opisy, popřípadě kopie. Krajskému úřadu byla následně
doručena potvrzení o zveřejnění informace na úředních deskách obcí.
Ke zprávě o posouzení obdržel krajský úřad souhlasné vyjádření od ministerstva, Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje,

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje,

Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, České inspekce životního prostředí OI Praha, od
společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. zastoupené na základě plné moci společností
UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Souhlasné vyjádření bez připomínek zaslaly i dotčené obce:
město Neratovice, obec Libiš a obec Kly.
Na základě všech výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Upozornění
Bezpečnostní zprávu je provozovatel povinen podle § 16 odst. 2 zákona o prevenci závažných
havárií aktualizovat po každé změně druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky přesahující
10 % dosavadního množství nebo po každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka
použita, nebo po organizačních změnách, pokud tyto změny vedou ke změně bezpečnosti užívání
objektu nebo zařízení.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení
odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského
kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého
dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka
Mgr. Jana Popelková
odborný referent
na úseku životního prostředí
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Příloha: Zpráva o posouzení Bezpečnostní zprávy ze dne 23. 6. 2014

Rozdělovník:
účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
SPOLANA a. s., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice
účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
UNIPETROL SERVICES, s.r.o., Litvínov – Záluží l, 436 70 Litvínov
Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
Obec Libiš, Mělnická 579, 277 11 Neratovice
Obec Tišice, Marie Podvalové 334, Chrást, 277 15 Tišice
Obec Tuhaň, Tuhaň 91, 277 41 Kly
Obec Obříství, Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství
Obec Kly, Záboří 375, 277 41 Kly
dotčené orgány veřejné správy (po nabytí právní moci rozhodnutí):
Ministerstvo životního prostředí, Odbor environmentálních rizik a ekologických škod,
oddělení prevence rizik a chemické bezpečnosti , Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, Wolkerova 40, 160 0 00 Praha 6
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 Zbraslav
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1

