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Zveřejnění informace o pravomocné 6. změně integrovaného povolení při nepodstatné
změně v provozu zařízení „Automatická linka pro galvanické pokovení oceli a Zn slitin a
kataforéza“ společnosti LAKUM - GALMA a.s., Ostravská 384, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí, provozovna Pražská 1648, 396 01 Humpolec
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“),
vyhotovil dne 23. 10. 2017 pod č.j.: KUJI 77067/2017 rozhodnutí o 6. změně integrovaného
povolení při nepodstatné změně provozu zařízení dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
kategorie činností 2.6. - „Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím
elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m3“:
„Automatická linka pro galvanické pokovení oceli a Zn slitin a kataforéza“
společnosti LAKUM - GALMA a.s., Ostravská 384, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
IČO: 28565860, provozovna Pražská 1648, 396 01 Humpolec, Identifikační číslo
provozovny: 1007275863, které dne 10. 11. 2017 nabylo právní moci.
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Tímto krajský úřad v souladu s ustanovením § 13 odst. 9 zákona o integrované prevenci
zveřejňuje na své úřední desce po dobu 30 dnů informaci, kdy a kde lze do rozhodnutí
nahlédnout:
Do rozhodnutí lze nahlédnout v úřední dny (Po a St od 8:00 – 16:00) nebo po předchozí domluvě na
krajském úřadě, pracoviště Seifertova 24, Jihlava.

Ing. Josef Klečanský
vedoucí oddělení integrované prevence
odbor životního prostředí a zemědělství
podepsáno elektronicky
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