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*KUPAX00PKIUV* 
KUPAX00PKIUV 

Krajský úřad 
Pardubického kraje 

OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství 
 

 
 
Vaše dopisy zn.:    
Ze dne:    30.5.2016, 28.11.2017 
Číslo jednací:   KrÚ  77895/2018/OŽPZ/FI 
Spisová značka: SpKrÚ  41616/2016/OŽPZ/35 
Vyřizuje:   Dobroslav Filipi 
Telefon:   466026519 
E-mail:    posta@pardubickykraj.cz 
Fax:    466026392 
   
Datum:    19.11.2018        

 
 
 

 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle 
ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
podle ustanovení §§ 43 písm. e), 16, 18 odst. 4 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 v souladu  
se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  
ve správním řízení rozhodl o schválení návrhu aktualizované bezpečnostní zprávy, takto: 
podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií 
 

s c h v a l u j e 
 

aktualizaci bezpečnostní zprávy objektu Vlečka Semtín, Závod Pardubice, Semtín, Provozní 
úsek, UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., se sídlem 532 17 Pardubice – Semtín č.p. 103 (areál 
Synthesia, a.s.), 3. vydání z listopadu 2017, (dále jen „bezpečnostní dokumentace“), 
provozovatele UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., se sídlem Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 
Litvínov, IČO: 640 49 701, (dále též jen „provozovatel“). 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:  
provozovatel v zastoupení Ing. Michala Šulce, ředitele úseku bezpečnosti společnosti UNIPETROL 
RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČO: 275 97 075. 
   

UNIPETROL RPA, s.r.o. 
Záluží 1 
436 70 Litvínov 
(ID DS: upm88qu) 
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Odůvodnění 

 
Podáním žádosti krajskému úřadu učiněném dne 31.5.2016 prostřednictvím zmocněné osoby 
společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., bylo zahájeno správní řízení o schválení výše uvedené 
bezpečnostní dokumentace. 
 
Na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále „zákon o správních poplatcích), a podle daňového řádu, vyzval krajský 
úřad dne 15.6.2016 poplatníka za přijetí žádosti o schválení aktualizace bezpečnostní zprávy  
k zaplacení správního poplatku podle položky 102 bodu 1. písm. d) sazebníku správních poplatků 
zákona o správních poplatcích.  
Provozovatel uhradil stanovený poplatek ve výši 30 000 Kč dne 28.6.2016. 
Současně s oznámením o zahájeném řízení zaslal krajský úřad žádost o vyjádření k bezpečnostní 
dokumentaci dotčeným obcím a dotčeným orgánům dne 1.7.2016.  
Žádost o zpracování posudku včetně objednávky byla doručena Výzkumnému ústavu bezpečnosti 
práce, v. v. i., (dále též jen „VÚBP, v. v. i.“, nebo „zpracovatel posudku“), 11. 7. 2016. Ze strany 
dotčených orgánů ani dotčených obcí včetně veřejnosti nebyly k bezpečnostní dokumentaci 
uplatněny jakékoli námitky.   
Dne 25.7.2016 obdržel krajský úřad požadavek zpracovatele posudku o prodloužení lhůty k jeho 
zpracování. Správní orgán akceptoval navržený termín k doložení posudku.  
Dne 6.10.2016 obdržel krajský úřad informaci VÚBP, v. v. i., že nelze dodržet prodloužené lhůty pro 
vydání posudku bez dopadu na odbornou úroveň a zajištění srovnatelné úrovně s dalšími 
dokumenty. Na základě podaného sdělení vydal krajský úřad usnesení, č.j. KrÚ 
81461/2016/OŽPZ/FI, kterým správní řízení do doby obdržení posudku přerušil. 
Doručením posudku pokračovalo správní řízení 12.6.2017 s tím, že žadatel byl vyzván na základě 
vznesených doporučení VÚBP, v. v. i., k dopracování bezpečnostní dokumentace a řízení bylo 
usnesením č.j. KrÚ 44086/2017/OŽPZ/FI přerušeno do 30. 11. 2017. 
Dne 29.11.2017 obdržel krajský úřad aktualizovanou bezpečnostní dokumentaci se zapracováním 
připomínek vznesených zpracovatelem posudku a současně s uvedením změn, které byly v této 
provedeny. Dne 11.12.2017 byla zaslána žádost s bezpečnostní dokumentací o zpracování 
posudku VÚBP, v. v. i.,  a dne 13.12.2017 byla bezpečnostní dokumentace zaslána s oznámením  
o pokračování správního řízení a se žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným obcím.  
Vzhledem ke skutečnosti, že krajský úřad neměl pro pokračování správního řízení takový podklad, 
aby mohl o schválení bezpečnostní dokumentace podle ustanovení § 20 zákona o prevenci 
závažných havárií rozhodnout, vydal usnesení č.j. KrÚ 65526/2018/OŽPZ, kterým řízení přerušil  
do doby jeho obdržení.  
Doručením posudku pokračoval dne 8.11.2018 správní orgán v řízení. Zároveň obeznámil dotčené 
orgány a další účastníky řízení s tím, že nepředpokládá uplatnění možnosti vrácení zpracovateli 
posudku k jeho doplnění nebo přepracování ve smyslu ustanovení § 18 odst. 4 zákona o prevenci 
závažných havárií. Výsledkem posouzení bylo zjištění, že bezpečnostní zpráva v podstatě splňuje 
požadavky zákona o prevenci závažných havárií a vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech 
bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku.  
Pro využití k příští aktualizaci bezpečnostní dokumentace zasílá krajský úřad současně  
se schválenou bezpečnostní zprávou provozovateli objektu posudek.  
V současné době se nemění obsah aktualizované bezpečnostní zprávy, která byla rozeslána 
dotčeným orgánům a dotčeným obcím v rámci připomínkového řízení v první polovině prosince 
2017.  
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Oblastní inspektorát Hradec Králové České inspekce životního prostředí ve vyjádření  
(zn. ČIŽP/45/2017/4475 ze dne 15.12.2017) dal krajskému úřadu na vědomí, že e-mailová adresa, 
která je uvedena v bezpečnostní dokumentaci u jeho názvu na str. 61 není aktuální a zároveň 
doporučil tuto e-mailovou adresu již neuvádět.              
 

Správní orgán posoudil aktualizovanou bezpečnostní dokumentaci a na základě posudku  
a vyjádření dotčených orgánů, dotčených obcí a veřejnosti rozhodl o jejím schválení, jak je uvedeno 
ve výroku rozhodnutí.   
 

Dotčené obce vyvěsí toto rozhodnutí bezprostředně po doručení na úřední desku po dobu 15 dnů. 
Stanovená lhůta začíná běžet následující den po vyvěšení. Po uplynutí stanovené lhůty zašlou 
dotčené obce doklad o vyvěšení s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a podpisem oprávněné 
osoby na adresu krajského úřadu. 
 
 

Poučení účastníka 

 

Proti usnesení může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 a následujících 
správního řádu. Odvolání se podává Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní 
správy VI, se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě podle 
ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat 
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává v počtu pěti stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 
je na jeho náklady krajský úřad. Je-li odvolání učiněno elektronicky, není účastník povinen podat 
potřebný počet jeho stejnopisů. Potřebné stejnopisy vyhotoví správní orgán. 
Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle ustanovení § 85 odst. 1 správního 
řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 

 

 

 

 
otisk úředního razítka                                        Ing. Martin Vlasák 

                                                      vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
  
 
 
 
 
 
 
Příloha (obdrží UNIPETROL RPA, s.r.o.) 
Šanon: 
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Provozní úsek, závod Padrdubice, Semtín, Vlečka Semtín, 
BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA, 3. vydání, listopad 2017, včetně CD, posudku VÚBP, v. v. i.   
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Dotčené obce (bez přílohy): 
Statutární Město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, (ID DS: ukzbx4z) 
Městský obvod Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice, (ID DS: axwbv4z) 
Obec Rybitví, Školní 180, 533 54 Rybitví, (ID DS: tpha5bt)    
 
Dotčené orgány (bez přílohy): 
Oblastní inspektorát Hradec Králové (ČIŽP), Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové, (ID DS: 
skvdzan) 
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Říční 1195, 501 01 Hradec 
Králové (ID DS: 8sgefgc) 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, (ID DS: 
23wai86)  
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, (ID DS: 48taa69) 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, (ID DS: yi6jvet) 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, (ID DS: 9gsaax4) 
 
Dále obdrží (bez přílohy): 
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov, (ID DS: h3vu6m6) 
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