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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:  „Betonárka Vimperk“ 

I. Kapacita a charakter zám ěru:  

Předmětem projektu bude stavba betonárky v okrajové části města Vimperk se sousedícími průmyslovými a 
veřejnými provozy. Po výstavbě bude sloužit ke zpracování a výrobě betonové směsi z různých frakcí kameniva, 
cementu, popílku, vody a přísad. Celý proces výroby bude ovládán automatickým řídicím systémem. Součástí 
záměru jsou míchací zařízení, zásobník kameniva na 4 frakce (obojí opláštěné), dávkovací pásky, vážící pás, 
plnící šikmý pás, zásobník cementu, šnekové dopravníky, váha cementu, váha vody a průtokoměr, dávkovač 
přísad, vsakovací objekt dešťových vod, usazovací tříkomorová jímka pro vody z plochy pro výdej a pro oplachové 
vody z mytí mixů. Denní kapacita výroby bude 50 m3 betonu. Plánovaná roční výroba bude 10 000 m3 betonových 
směsí. Odpadní splaškové vody z 3 m3 jímky budou vyváženy na ČOV. 

Umíst ění:  kraj: Jihočeský  

obec: Vimperk 

kat. území: Vimperk a Boubská 

Oznamovatel:  ČR Beton Bohemia spol. s r.o., Tovární 66, 381 01 Český Krumlov, IČ 62497227 

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 „Betonárka Vimperk“ doručena celkem 3 vyjádření (Česká inspekce 
životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje a Krajský 
úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší a nakládání 
s odpady). 

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 za 
podmínky, že v rámci zkušebního provozu bude kontrolním měřením hluku prokázána správnost závěru 
akustického posudku, že hluk šířící se z provozu nebude překračovat na hranici chráněných venkovních prostorů 
staveb hygienické limity hluku.  

Podmínka je zahrnuta do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

Krajský ú řad – Jiho český kraj, odbor životního prost ředí, zemědělství a lesnictví, odd ělení ochrany ovzduší 
a nakládání s odpady uvádí, že k uvedenému záměru vydal dne 13. 6. 2013 závazné souhlasné stanovisko 
k umístění stavby při splnění ve stanovisku uvedených podmínek. Další připomínky nemá.  
Podmínka je zahrnuta do podmínek závěru zjišťovacího řízení 

Hodnocení zp ůsobu ovlivn ění životního prost ředí a obyvatelstva zám ěrem   
Záměr bude řešit výrobu betonových stavebních směsí z různých frakcí kameniva, cementu, popílku, záměsové 
vody a přísad. Záměr je umístěn na okraji města v průmyslové zóně a s dobrým dopravním napojením. Celý záměr 
bude působit jako zdroj znečišťování ovzduší prachem a hlukem, jak z vlastního provozu v místě výroby, tak 
částečně i při navážení surovin a odvozu hotových směsí cisternovými domíchávači. Z vypracovaných studií 
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vyplývá, že záměr bude pro obyvatele akceptovatelný (viz studie vlivu prašnosti a hluková studie) a negativní vlivů 
je pouze lokální a nemá význačnější vliv. 

III. Závěr: 
Záměr „Betonárka Vimperk“  naplňuje dikci bodu 6.2 (Výroba stavebních hmot ...) 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 

„Betonárka Vimperk“ 
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 dotčených orgánů (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České 
Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady). 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 České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 09. 12. 2013 

2) Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 11.12. 2013  

3) Vyjádření Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany 
ovzduší a nakládání s odpady ze dne 12. 12. 2013   
 
 


