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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně některých 
souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále 
jen „zákon“) 
 
Název:  „Filtrace upot řebených olej ů v areálu firmy ZITA Kájov s.r.o.“ 

I.  Kapacita a charakter zám ěru:  

Záměrem bude instalace nové technologie pro úpravu vyjetých motorových olejů a jejich přepracování na těžký 
topný olej do upravené bývalé sušárny píce v rámci zemědělsko-průmyslového areálu na okraji obce Kájov, k.ú. 
Křenov u Kájova. Budoucí kapacity zařízení: předpokládané denní množství čištěného oleje 10 m3, maximální 
množství odpadního oleje ve skladu 40 m3, maximální množství vyčištěného oleje ve skladu 60 m3, výkon vakuové 
čističky 1800 l/hod. Předmětem stavebních úprav bude vestavba vytápěné technologické místnosti (stáčení, 
sedimentace, filtrace) ve stávající nevytápěné hale, přístavba technické místnosti s kotlem na LTO a stavební 
úpravy stávající vnější nádrže při jejím využití pro záchytnou jímku. Ošetřený olej muže být znovu použit v různých 
průmyslových zařízeních, ale předpokládané využití bude těžký topný olej. Jako zdroj systému vytápění a 
technologického ohřev jsou navrženy dva stacionární litinové kotle pro spalování lehkého topného oleje, každý o 
výkonu max. 40kW. 

Umíst ění:  kraj: Jihočeský  

              město: Kájov 

        kat. území: Křenov u Kájova 
Oznamovatel:  ZITA Kájov s.r.o., Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3, IČ 47237961  

Zpracovatel oznámení:  Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice. 

II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek: 

V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Filtrace upotřebených olejů v areálu firmy ZITA Kájov s.r.o.“ doručena 
celkem 3 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická 
stanice Jihočeského kraje, Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí). 

Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát České Bud ějovice (ČIŽP) nepožaduje další 
posuzování záměru, ale požaduje instalaci odlučovače tak, byla do ovzduší odváděna nikoli směs vodní páry a 
olejových par, ale pouze vodní pára. Upozorňuje na možnost tepelného zpracování odpadu pouze tam, kde to je 
povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zároveň připomíná, že odpadní 
olej nesmí být vydáván za topný olej. Upozorňuje, že zařízení vzhledem k projektované kapacitě spadá pod 
působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů a že stavební povolení je možno vydat až po vydání a nabytí právní 
moci integrovaného povolení.  

Připomínky jsou zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.   

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje  (KHS) nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.  

Městský ú řad Český Krumlov, odbor životního prost ředí nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.  

Hodnocení zp ůsobu ovlivn ění životního prost ředí a obyvatelstva zám ěrem   
Záměr bude řešit úpravu odpadních olejů pro další využití. Pokud dojde k omezení olejových par a těkavých látek 
z vývěvy odcházejících výduchem a důslednému zachycování úkapů, pak se nepředpokládá ovlivnění okolního 
životní prostředí a veřejného zdraví. Naopak bude umožněno další využití odpadních olejů. Záměrem dotčené 
území není součástí zvláště chráněného území ani přírodního parku.  
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III. Závěr: 
Záměr „Filtrace upot řebených olej ů v areálu firmy ZITA Kájov s.r.o.“  naplňuje dikci bodu 10.1 (Zařízení ke 
skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému 
využívání nebo odstraňování ostatních odpadů) 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 

„Filtrace upot řebených olej ů v areálu firmy ZITA Kájov s.r.o.“ 
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, které by měly být rozpracovány pro další návazná řízení: 

Před uvedením do provozu:  
Na žádost provozovatele bude vydáno a bude pravomocné integrované povolení. 

Technickým opatřením zajistit, aby nedocházelo k zaplavení záchytné jímky dešťovými vodami. 

Budou analyzovány možné příčiny vzniku havarijní situace. 

Do provozního a havarijního řádu zahrnout opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vzniku havárií, k jejich 
včasnému odhalení a k jejich účinné a rychlé likvidaci.  

Provést opatření na minimalizaci odcházejících olejových par a dalších těkavých látek z vývěvy do ovzduší. 

Při provozu  

Po zahájení provozu bude zajištěno měření hluku za běžného provozu areálu a ověřeno dodržení hygienických 
limitů hluku.  

Odůvodn ění: 
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění 
záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel 
k oznámení celkem 3 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí). Veřejnost 
se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné 
připomínky, které by nebylo možno v dalších fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by 
zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky, 
vyplývající z došlých vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení.  

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: 

1)  Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 26.09.2013 
2)  Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 16.09.2013 
3)  Vyjádření Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí ze dne 30.09.2013 


