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Žádost o vyjádření k umístění stacionárních zdrojů
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad”) jako
orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnost na úseku ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1
písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně ovzduší”), obdržel dne 21. 2. 2019 žádost společnosti ZAMET, spol. s r. o., sídlem
756 04 Nový Hrozenkov 818, IČ: 42340217, zastoupené na základě plné moci společností
EKOME, spol. s r. o., Tečovská 257, 763 02 Zlín-Malenovice, IČ: 63469235, ve věci vydání
závazného stanoviska dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší k umístění
a stavbě vyjmenovaných stacionárních zdrojů v rámci záměru „Výrobní závod Halenkov, Linky
povrchových úprav“.
Jedná se o vybudování nové haly, v níž mají být instalovány linky povrchových úprav, a to tryskací
zařízení, nanášení práškových plastů a spalovací zdroje pro vypalovací pece 1 a 2. Hala má být
umístěna ve vzdálenosti cca 25 m od nejbližší obytné zástavby.
K žádosti o vyjádření přikládáme kopii žádosti, odborný posudek č. 29/19, situační výkres a technickou zprávu k technologii nanášení práškových plastů.
V souladu s § 12 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší Vás žádáme o vyjádření k umístění výše
uvedených stacionárních zdrojů, a to do 15 dnů od obdržení této žádosti. V případě, že ve Vašem
vyjádření budou k umístění stanoveny podmínky, žádáme Vás o jejich řádné zdůvodnění.
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