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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:  „Rájovská smaltovna, s.r.o. Provoz Záluží“ 

I.  Kapacita a charakter zám ěru:  

Předmětem projektu bude přesun technologie smaltování do pronajaté stávající budovy v zemědělském areálu 
v místní části Záluží obce Dolní Třebonín. Areál je situován mimo obytnou zástavbu. Smaltování bude prováděno 
klasickou metodou vypalování v peci při velmi vysokých teplotách (až 900°C). Objekt bude uvnitř stavebně upraven 
a rozčleněn na části s roční spotřebou materiálu: malá smaltovna 400 kg, smaltovna - karma 4 000 kg barev, 
mokrá lakovna 6 660 kg nátěrové hmoty včetně ředidel, prášková lakovna 12 500 kg práškové hmoty. Pro vytápění 
a ohřev vody bude využíván stávající kotel na biomasu se jmenovitým tepelným příkonem 213 kW. Pro čištění se 
bude používat tryskač. Myčka bude mít odmašťovací stroj a tři oplachové vany, každou o objemu 1,6 m3. Smalt 
bude nanášen na ocelové plechy o tloušťce od 0,8 do 2,0 mm po obou stranách. Maximální rozměr smaltovaných 
tabulí bude 950 x 950 mm. Pro sušení a vytvrzování budou používány elektricky vyhřívané sušičky a vypalovací 
pec a dvě vytvrzovací pece, které budou vyhřívané propan – butanem. Odvoz výrobků bude 1 x denně lehkým 
nákladním vozidlem do 1,5 tuny. Parkování aut zaměstnanců bude možné na stávajícím vymezeném prostoru 
(parkoviště) u provozovny. Objekt bude napojen na veřejný vodovod obce. Splašková voda bude odcházet 
kanalizací na obecní ČOV. Odpadní technologická voda bude odvážena k likvidaci oprávněnou osobou. 
Maximální plocha povrchových úprav bude dle oznámen í 40 500 m2/rok . 

Umíst ění:  kraj: Jihočeský  

obec: Dolní Třebonín místní část Záluží 

kat. území: Záluží nad Vltavou 

Oznamovatel:  Rájovská & smaltovna s.r.o., Rájov 63, 381 01 Český Krumlov, IČ 28089251. 

Zpracovatel oznámení:  Ing. František Hezina, Naturchem, s.r.o., Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice.. 

II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek: 

V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Rájovská smaltovna, s.r.o. Provoz Záluží“ 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 a nemá námitky ani podstatné připomínky. 

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje  (KHS) nemá připomínky a nepožaduje další posuzování. Pouze 
upozorňuje na nutnost v dalším stupni projektové dokumentace zpracovat podrobnou akustickou studii případně 
v rámci zkušebního provozu prokázat kontrolním měřením hluku, že hluk šířící se z provozu nepřekračuje na 
hranici chráněných venkovních prostorů staveb hygienické limity hluku.  

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 přesun výroby smaltovaných tabulí do objektu bývalého zemědělského areálu na okraji obce, kde 
bude možno výrobu navýšit. Záměrem vznikne několik zdrojů znečišťování ovzduší. Na základě platných emisních 
limitů je v oznámení dovozeno, že koncentrace škodlivin v ovzduší nebude mít zřetelný vliv na kvalitu venkovního 
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ovzduší. Odpadní technologické vody budou předávány k likvidaci oprávněné osobě. Záměrem dotčené území 
není součástí zvláště chráněného území ani přírodního parku.  

III. Závěr: 
Záměr „Rájovská smaltovna, s.r.o. Provoz Záluží“  naplňuje dikci bodu 4.2 (Povrchová úprava kovů a plastických 
materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2 /rok celkové plochy úprav) 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 

„Rájovská smaltovna, s.r.o. Provoz Záluží“ 
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: 

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. Krajský 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. Dotčené správní úřady nevznesly žádné připomínky, které by bránily případné realizaci 
záměru.  

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 Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 03.12.2013  
2)  Vyjádření Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí ze dne 11.12.2013 
3)  Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 09.12.2013 


