ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK 177700/2011 OZZL/11/Lz

datum: 13.6.2011

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění
Krajský úřad – Jihočeský kraj provedl jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) 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“) zjišťovací řízení podle § 7 zákona k záměru
„Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice“. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a
dotčených územních samosprávných celků vydal krajský úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze
zasílá.
Město České Budějovice žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení
(bez příloh) na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním
tisku, v místním rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme město České Budějovice
o písemné či elektronické (laznicka@kraj-jihocesky.cz) vyrozumění o dni vyvěšení této informace a o tom, jakým
dalším způsobem byla informace ještě zveřejněna.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stánkách České
informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia kód záměru JHC536 nebo na internetových stánkách
kraje www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Příloha: závěr zjišťovacího řízení
Obdrží na doručenku:
APP–Projekt, s.r.o., Jírovcova 1348/24a, 370 01 České Budějovice
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Město České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II / 1, 370 92 České Budějovice
Dotčené správní úřady:
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, Nám. Přemysla Otakara II / 1, 370 92
České Budějovice
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice
Česká inspekce životního prostředí České Budějovice, Dr. Stejskala 6, P.O. BOX 32, 370 21 České Budějovice
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší a
nakládání s odpady Budějovice
Na vědomí:
MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. František Hezina, NATURCHEM, s.r.o., Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK 17770/2011 OZZL/11/Lz

datum: 13.6.2011

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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“)
Název: „Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice“
Kapacita a charakter záměru:
Předmětem projektu bude výstavba nového závodu společnosti BBH Tsuchiya s.r.o., na kat. území České
Budějovice 3. Do nového výrobního objektu bude přesunuta výroba - potisk štítků ze stávající provozovny z centra
města. Potiskovanými materiály jsou hliníkové a ocelové nerezové plechy, hliníkové a plastové fólie, papír a
některé jejich kombinace. Některé výrobky vyžadují povrchovou úpravu – eloxování, některé lisování, tváření,
prostřihování. Společnost má i vlastní nástrojárnu, která je zaměřena na výrobu lisovacích nástrojů.
Hala s železobetonovým skeletem, založeným na pilotách bude tvořena modulovým systémem 10 x 15 m, s
dvoupodlažními vestavky sociálním na jihozápadní a technickým na severovýchodní straně. V hale budou
přípravna tisku štítků, tisky štítků, lisovna, sklady a expedice, doplněné pomocnými pracovišti (místnosti kontroly,
laboratoř, šatny) a technickými místnostmi (kotelna, místnosti údržby). V sociálním vestavku budou vstupní hala a
administrativní části s potřebným zázemím. V menším technickém vestavku bude strojovna vzduchotechniky,
kompresorovna, sklad. U jižní stěny haly bude vybudován přístavek, v němž bude umístěn sklad hořlavin,
chemických látek a odpadů. Podél haly bude parkoviště pro cca 60 osobních automobilů. Světlá výška haly bude
7,7 m, výška atiky 9,6 m. Střecha bude plochá ve spádu 2%. Stropy budou z železobetonových panelů. Obvodový
plášť haly bude kombinací tří typů opláštění – vodorovně kladené sendvičové panely, skládané kazety s tepelnou
izolací, svisle kladený vlnitý plech a prosklené plochy. Potřeba tepelné energie pro vytápění výrobní haly bude
zajištěna rozvodem teplé vody z nové plynové kotelny, kde budou tři kotle na zemní plyn, každý o tepelném výkonu
550 kW. Napojení na inženýrské sítě bude novými přípojkami. Odvod dešťových vod bude do dešťové kanalizace
přes stávající poldr. Kapacita výroby bude zdvojnásobena oproti stávajícímu stavu. Transport materiálů a produktů
bude probíhat po stávající komunikaci v Horní ulici nově vybudovanou odbočkou k expediční části výrobní haly.
Přeprava materiálů je zajištěna především dodávkovými vozidly, zčásti rovněž osobními vozidly. Předpokládaná
intenzita nákladní přepravy je 1 kamion pro přepravu produktů a 2 nákladní vozidla pro odvoz odpadů za týden.
Stroje na sítotisk a knihtisk umístěné ve výrobní hale budou vybaveny moderními systémy čištění odpadní
3
vzdušiny koncentrátorem (výduchem odchází vzdušina s výstupní koncentrací TOC 50 mg/m ) a dopalovací
3
jednotkou (výstupní koncentrace TOC bude 20 mg /m ). Eloxovací linka s objemem van celkem i s oplachem
3
21,07 m bude vybavena sprchovou pračkou odpadní vzdušiny a neutralizační čistírnou vod, která umožní
recirkulaci vody. Hlukové zatížení, vznikající provozem záměru bude pod stanoveným hygienickým limitem.
Všechny VZT jednotky budou vybaveny tlumiči hluku.
2
Celková roční kapacita upravené plochy eloxováním bude 60 000 m . Celková roční kapacita spotřeby přípravků
pro technologii tisku bude 47,3 t a eloxu 21,83 t.
Umístění: kraj: Jihočeský
obec: České Budějovice
kat. území: České Budějovice 3
Oznamovatel: BBH Tsuchiya s.r.o., Průmyslová 160/13, 371 29 České Budějovice, IČ 47217332, prostřednictvím
společnosti APP–Projekt, s.r.o., Jírovcova 1348/24a, 370 01 České Budějovice.
II. Souhrnné vypořádání připomínek a hodnocení:
V rámci zjišťovacího řízení byly k záměru „Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice“ doručeny celkem 4
vyjádření (město České Budějovice, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice,
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Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního
prostředí).
Statutární město České Budějovice nemá připomínky a nepožaduje zpracování dokumentace.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS) nemá připomínky a nepožaduje zpracování dokumentace.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (ČIŽP) souhlasí s realizací
záměru za předpokladu splnění uvedených připomínek a nepožaduje zpracování dokumentace. Přesný počet a
typy strojního vybavení bude upřesněn v další fázi povolovacího řízení. Z hlediska ochrany ovzduší doporučuje
ČIŽP realizaci záměru s tím, že na základě výsledků rozptylové studie budou vymezeny snížené emisní limity TZL
3
3
pro polygrafii na hodnotu 3 mg/m a pro eloxovací linku na hodnotu 10 mg/m , aby nedošlo k překročení imisního
limitu TZL (PM10 a PM2,5) v dané lokalitě. ČIŽP nedoporučuje vymezení obecného emisního limitu koncentrace
+
H pro eloxovací linku z důvodu, že eloxovací linka je kategorizována jako střední zdroj znečišťování ovzduší, který
je uveden v příloze č. 1, části III, NV č. 615/2006 Sb., b. 2,6. a pro tyto zdroje znečišťování ovzduší není emisní
limit koncentrace H+ vymezen ani stanoven.
Emisní limity stanoví orgán ochrany ovzduší v navazujících řízeních, v této fázi se nevyjádřil.
ČIŽP požaduje zařazení kalu z pračky vzduchu a kalu z neutralizace odstraňování odpadních lázní dle Katalogu
odpadů, odstraňovat/využívat odpad z kyselých lázní z eloxování v souladu se zákonem o odpadech (v oznámení
není vyhodnocen způsob dalšího nakládání s tímto odpadem).
Nakládání s odpadem dle zákona a Katalogu odpadů není nutno zahrnovat do podmínek závěru zjišťovacího
řízení.
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí souhlasí v případě dodržení těchto
podmínek vodoprávního úřadu, orgánu státní správy lesů a orgánu ochrany ovzduší.
Upozorňuje, že likvidaci dešťových vod bude nutné řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Je nutné zvážit zpracování příslušného
hydrogeologického posouzení oprávněným hydrogeologem.
Likvidaci dešťových vod bude nutné řešit v souladu se zákonem. Zpracovatel oznámení k uvedené problematice
dodal vyjádření, z něhož vyplývá, že vsakování v uvedené lokalitě není možné a že svod do kanalizace je v této
oblasti plánován přes retenční prostor Olšinky. Připomínky jsou zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se ustanoveními zákona o lesích.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaných řešení by mělo zahrnovat nejen údaje o celkové rozloze
lesních pozemků, u kterých se předpokládá odnětí či omezení plnění funkce lesa, ale rovněž zhodnocení z
hlediska dosavadního plnění funkcí lesa (produkční i mimoprodukční). Posuzování by mělo rovněž zahrnovat
zjištění, zda nedojde k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů,
zda nedojde k narušení sítě lesnicko-technických zařízení.
Ve vyjádření oznamovatele je obsaženo souhlasné závazné stanovisko se zásahem do významného krajinného
prvku – lesa. Není nutno zahrnovat do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Dle schválené "Urbanistické studie opatřené" by měli být potřeby tepelné energie v této lokalitě variantně řešeny
zemním plynem a napojením na soustavu CZT Teplárny Č. Budějovice. Povinnost přednostního využití CZT
vyplývá ze zákona o ochraně ovzduší (§ 3, odst. 8 a schválené Energetické koncepce města Č. Budějovice).
Z hlediska ochrany životního prostředí nelze zahrnout do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Je věcí magistrátu
města, aby prosazoval energetickou koncepci města.
Při kolaudaci tj. povolení užívání stavby požaduje v souladu se zákonem doložit doklady o způsobu zneškodňování
jednotlivých druhů (podle kategorizace) odpadů vzniklých během realizace stavby.
Není nutno zahrnovat do podmínek závěru zjišťovacího řízení - jde o zákonnou podmínku.
Hodnocení způsobu ovlivnění životního prostředí a obyvatelstva záměrem
Záměr bude dle platného územního plánu ležet v zastavitelném území s charakterem smíšeným kolektivního
bydlení v příměstí, kde je možné vybudovat výrobní zařízení malého a středního rozsahu celkové produkční ploše
3
do 10 000 m , které nadměrně nenarušuje prostředí. Záměr počítá s využitím nejmodernějších technik recyklace,
odlučování, koncentrování a dopalování, takže je předpoklad že záměr nebude mít negativní vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví. Nákladní doprava nebude nijak významná. Záměr se nedotkne chráněných území a
přírodních parků. Významný krajinný prvek - Olšina pod Pilmanovým rybníkem by měla zůstat zachována.
V blízkém okolí se nenacházejí žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, které by mohly být záměrem
přímo dotčeny a vzhledem k charakteru a umístění stavby orgán ochrany přírody vyloučil významný negativní vliv
záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost těchto lokalit.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 070
mail: laznicka@kraj-jihocesky.cz, e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 2

III. Závěr:
Záměr „Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice“ naplňuje dikci bodu 4.2 Povrchová úprava kovů a
plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav a bodu 5.6 Polygrafické
provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci,
nebezpečných pro životní prostředí nad 1 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Dle § 7 zákona bylo provedeno
zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad –
Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr
„Nový závod BBH Tsuchiya České Budějovice“
n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e proto posuzován podle zákona,
za následujících podmínek pro další návazná řízení:
při stavbě provádět opatření k omezení prašnosti
zařízení vybavit potřebným množstvím záchytných jímek o dostatečném objemu
při stanovení emisních limitů vycházet z rozptylové studie a vyjádření ČIŽP
zajistit, aby při stavbě nedošlo k poškození významného krajinného prvku v blízkosti staveniště
likvidaci dešťových vod řešit v souladu s vyjádřením hydrogeologa, správce drobného vodního toku a
vodohospodářského orgánu
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Přílohy:
Došlá vyjádření:
Vyjádření Statutárního města České Budějovice ze dne 30.5.2011
Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 3.6.2011
Vyjádření magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 3.3.2011
Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 26.5.2011
Vyjádření zpracovatele oznámení ze dne 10.6.2011
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