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Dle rozdělovníku

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Navýšení výroby hygienických potřeb Drylock 
Technologies s.r.o. VGP Park, hala H5 Vlámská 826 Hrádek nad Nisou“ – rozeslání a 
zveřejnění oznámení 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vám 
v souladu s § 6 odst. 5 zákona zasílá oznámení výše uvedeného záměru s rozsahem podle přílohy 
č. 3 k zákonu. Jedná se o záměr zařazený pod bod 42 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (Výroba 
nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů 
s kapacitou od stanoveného limitu, tj. od 1 tisíce tun/rok), který podléhá posouzení vlivů na životní 
prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Cílem tohoto zjišťovacího řízení je tedy dle 
§ 7 odst. 2 zákona zjištění, zda předložený záměr může mít významný vliv na životní prostředí, 
případně zda může samostatně nebo ve spojení s jinými záměry mít významný vliv na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy zda podléhá 
posouzení vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme, aby v souladu s § 16 odst. 2 zákona neprodleně 
zveřejnily informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, a to na 
úředních deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření 
k oznámení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce 
Libereckého kraje. Doba zveřejnění je dle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Dále žádáme 
dotčené obce a Liberecký kraj, aby příslušný úřad vyrozuměly elektronickou datovou nebo e-
mailovou zprávou o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v co nejkratším termínu. 

Dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky také žádáme o zaslání písemného vyjádření 
k oznámení nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o oznámení na úřední desce 
Libereckého kraje. Ve svém vyjádření nám prosím sdělte, zda považujete za nutné posoudit záměr 
v celém rozsahu zákona. Pokud budete takové posouzení požadovat, uveďte, jaké další informace 
by měla obsahovat dokumentace vlivů na životní prostředí, a to se zřetelem na povahu 
oznámeného záměru, faktory životního prostředí, které mohou být provedením záměru ovlivněny, 
a na současný stav poznatků a metody posuzování (§ 7 odst. 1 zákona). Ve vyjádřeních formulujte 
prosím připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené 



přílohou č. 3 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a 
povinnosti z nich vyplývající. 

Do textové části oznámení lze rovněž nahlédnout v informačním systému EIA na internetových 
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na 
stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), kód záměru OV5095.

Ing. Milan Kubíček
ředitel odboru výkonu státní správy V

podepsáno eletronicky

Příloha
Oznámení

Rozdělovník k č.j. MZP/2022/540/111 (prostřednictvím DS)

Dotčené územní samosprávné celky:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 80 Liberec 2

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Dotčené orgány:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 460 80 Liberec 2

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, 460 31 Liberec 1

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, 1. máje 858/26, 460 07 Liberec 7

Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí

Oznamovatel:

VGP CZ VI., a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou (bez přílohy)

Zpracovatel oznámení:

Ing. Karel Kolář, Nad Sokolovnou 874, 463 12 Liberec
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