ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 64059/2013 OZZL
Sp. zn.: OZZL 63469/2013/pela

datum: 21.11.2013

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

+LVDCY11FKVOH+!
KUCBX00EJUNG

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:
„Rájovská smaltovna, s.r.o. Provoz Záluží“
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 JHC668 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

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 070
e-mail: laznicka@kraj-jihocesky.cz, e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 64057/2013 OZZL
Sp. zn.: OZZL 63469/2013/pela

datum: 21.11.2013

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

+LVDCY11FKVNM+!

KUCBX00EJUML
„Rájovská smaltovna, s.r.o. Provoz Záluží“ - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001
Sb. – zahájení zjišťovacího řízení

Krajský úřad - Jihočeský kraj odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 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), obdržel dne
19. 11. 2013 od společnosti Rájovská & smaltovna s.r.o., Rájov 63, 381 01 Český Krumlov oznámení záměru
„Rájovská smaltovna, s.r.o. Provoz Záluží“. Oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu Vám zasílá v souladu s § 6 odst.
6 zákona. Oznámení předložil v souladu s § 6 odst. 1 zákona oznamovatel společnost Rájovská & smaltovna s.r.o.,
Rájov 63, 381 01 Český Krumlov, IČ 28089251. Oznámení zpracoval Ing. František Hezina, Naturchem, s.r.o.,
Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice. Sdělujeme Vám, že tento záměr naplňuje dikci bodu 4.2 (Povrchová
2
úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m /rok celkové plochy úprav) kategorie
II přílohy č. 1 k zákonu a bude proto podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
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. Dle
2
oznámení bude maximální plocha povrchových úprav 40 500 m /rok. Bude využíván kotel na biomasu se
jmenovitým tepelným příkonem 213 kW. Pro čištění se bude používat tryskač. Myčka bude mít odmašťovací stroj a
3
tři oplachové vany, každou o objemu 1,6 m . 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 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. Splašková voda odchází kanalizací na obecní ČOV.
Odpadní technologická voda bude odvážena k likvidaci oprávněnou osobou.
Obec Dolní Třebonín 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 Záluží 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) vyrozumění o dni vyvěšení
této informace a o tom, jakým dalším způsobem byla informace ještě 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 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeský 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 JHC668 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 64057/2013 OZZL
Dotčené samosprávné celky:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín

1 x oznámení

Dotčené správní úřady:
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
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - oddělení ochrany ovzduší a
nakládání s odpady
1 x oznámení
Oznamovatel:
DS Rájovská & smaltovna s.r.o., Rájov 63, 381 01 Český Krumlov
Na vědomí:
DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
DS Ing. František Hezina, Naturchem, s.r.o., Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - odd. vod. hospodářství a IPPC
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