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Tisková zpráva: Reakce společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r. o. na tiskovou 

zprávu Statutárního města Jihlava ze dne 19.2.2021 

 

Jihlava 22. února 2021 

Dne 19. února 2021 byla na webových stránkách Statutárního města Jihlavy zveřejněna tisková zpráva 

Náměstek Vít Zeman: Město si připsalo další úspěch v řešení problémů s Kronospanem. Společnost 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. považuje za vhodné se k tiskové zprávě města vyjádřit a uvést některé 

výroky na pravou míru. 

Podstatou žádosti společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o. o 5. změnu integrovaného povolení, o které se zmiňuje 

tisková zpráva města Jihlavy, byla možnost využívat alternativní zdroje užitkové vody v podobě čtyř povolených vrtů. 

Podstatou této žádosti naopak nebylo (a jasně to ze samotné žádosti vyplývá) zvýšení celkové spotřeby užitkové vody. 

Ostatně společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o. se díky množství přijatých opatření v posledních letech daří 

spotřebu vody průběžně snižovat a připravuje v tomto ohledu další projekty. V plánu je například navýšení retence a 

následné využití srážkových vod, nebo opatření na navýšení rekuperace použitých technologických vod. 

Vedení města Jihlava, aniž by využilo možnosti podat proti rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ 

Kraje Vysočina námitky v rámci správního řízení, podalo až následně proti jeho rozhodnutí prostřednictvím advokátní 

kanceláře odvolání, jehož podstatou byl návrh na „zastropování“ celkového maximálního odběru užitkové vody. 

Neboť tento odvolací návrh Města Jihlavy nijak neodporoval žádosti o 5. změnu integrovaného povolení, společnost 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. s ním výslovně písemně vyjádřila souhlas a nic nenamítala, mohl Krajský úřad 

sám rozhodnout ve zkráceném řízení (formou tzv. autoremedury) a své vlastní rozhodnutí jednoduše doplnit o toto 

„zastropování“. 

Byla to tedy především sama společnost KRONOSPAN CR, spol. s r.o., která umožnila rychlé zapracování této 

podmínky do rozhodnutí Krajského úřadu. 

S ohledem na výše uvedené společnost KRONOSPAN CR, spol. s r.o. považuje výroky náměstka Zemana citované 

v tiskové zprávě města Jihlava o ochraně před údajným „drancováním surovinových zdrojů jednou firmou“ za 

zjevnou snahu o další překrucování faktů a manipulaci s veřejným míněním. 

 

Ing. Sylva Krechlerová, Ing. Martin Dvořáček 

jednatelé KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 
 


