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Čj.: KUJCK  49222/2013 OZZL 
Sp. zn.: OZZL 49215/2013/pela  

 datum: 10.09.2013 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

    

Zveřejnění informace o oznámení 
 
V souladu s § 16 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“) oznamujeme, že nám bylo podle § 6 zákona předloženo oznámení záměru:  

 
„Filtrace upot řebených olej ů v areálu firmy ZITA Kájov s.r.o.“ 

 
Do oznámení lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 233 v pondělí a ve středu v době od 8.00 
do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě. Dále lze do oznámení nahlédnout na 
internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia  kód JHC659 nebo http://www.kraj-jihocesky.cz/  (Krajský úřad, 
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví). 
    
Písemné vyjádření k oznámení, které bylo zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu, lze zaslat na adresu: Krajský 
úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice do 20 dnů ode dne zveřejnění této 
informace. 
   

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obdrží:  
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 
České Budějovice (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu nejméně 15 dní)  
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Čj.: KUJCK 49220/2013 OZZL 
Sp. zn.: OZZL 49215/2013/pela  

 datum: 10.09.2013 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

„Filtrace upot řebených olej ů v areálu firmy ZITA Kájov s.r.o.“ - Posuzování vli vů na životní prost ředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjiš ťovacího řízení  
 
Krajský úřad - Jihočeský kraj 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), Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 6 zákona, oznámení záměru 
„Filtrace upotřebených olejů v areálu firmy ZITA Kájov s.r.o.“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení 
předložil v souladu s § 6 odst. 1 zákona oznamovatel ZITA Kájov s.r.o., Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3, IČ 
47237961. Oznámení zpracovala společnost EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice. Hlavním 
zpracovatelem oznámení je Mgr. Radomír Mužík. Sdělujeme Vám, že tento záměr 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 a bude proto 
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.          

Záměrem je 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: maximální 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. 

Obec Kájov  žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a 
kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce, v místní části Křenov a Kladné a nejméně ještě jedním, 
v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, v rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 
15 dnů. Zároveň žádáme o písemné či elektronické (laznicka@kraj-jihocesky.cz) vyrozum ění o dni vyv ěšení 
této informace a o tom, jakým dalším zp ůsobem byla informace ješt ě zveřejněna.        

Podle § 6 odst. 7 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad – 
Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice do 20 dn ů ode dne zve řejnění informace o oznámení na ú řední desce Krajského ú řadu - 
Jiho český kraj.  Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné záměr dále posuzovat podle zákona. V případě 
požadavku dalšího posuzování záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů 
záměru na životní prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí 
příslušný úřad přihlížet. 

Do oznámení lze nahlédnout také na internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia  kód záměru JHC659 nebo 
http://www.kraj-jihocesky.cz/  (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví). 

 
 
 
 
 
                                                        
 

Ing. Karel Černý  
vedoucí odboru životního prostředí,   
zemědělství a lesnictví  
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Rozdělovník k písemnosti čj.: KUJCK 49220/2013 OZZL 
 
Dotčené samosprávné celky: 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
Obec Kájov, Kájovská 100, 382 21 Kájov        1 x oznámení 

Dotčené správní ú řady: 
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov - odbor životního prostředí  1 x oznámení                           
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71  České 
Budějovice           1 x oznámení                                 
Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32, 
370 21 České Budějovice         1 x oznámení 

Oznamovatel: 
DS ZITA Kájov s.r.o., Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 

 Na vědomí: 

DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10   
DS Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov             
DS EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - odd. vod. hospodářství a IPPC 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


