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Věc: Posuzování vliv ů na životní prost ředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjiš ťovacího řízení 
záměru zařazeného do kategorie II.  
 
 
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  
„Nový výrobní závod v Písku“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Oznámení v souladu s § 6 odst. 1 zákona 
předložila společnost AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., Čížovská 456, 379 01 Písek, IČO: 260 52 
377. Sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 
 
Město Písek 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 a nejméně ještě jedním, v dotčeném území obvyklým 
způsobem (například v místním tisku, v rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme 
město Písek o zaslání 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 www.cenia.cz/eia  (kód záměru JHC674) nebo 
www.kraj-jihocesky.cz  (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví). 
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Rozdělovník k písemnosti Čj.: KUJCK 4624/2014/OZZL ze dne 20. 1. 2014 
 
Dotčené samosprávné celky: 
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
- Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek                                                                                   1x oznámení 
 
Dotčené správní ú řady: 
- Městský úřad Písek, Budovcova 207/6, 397 01 Písek - odbor životního prostředí                                 1x oznámení    
                                                                                                          
- Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice, U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice, 
P. O. BOX 32                                                                                                                                             1x oznámení                                      
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Územní pracoviště Písek, Karla Čapka 2459,  
397 01 Písek                                                                                                                                              1x oznámení                     

- Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL   - oddělení vodního hospodářství a integrované prevence 
 - oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady 
                                                               - oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA 
 
Oznamovatel: 
- AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., Čížovská 456, 379 01 Písek 
 
Na vědomí:  
- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10, 100 10                   (DS)                                                                       
- BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov                                                                                            
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Věc: 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 předloženo oznámení podle § 6 citovaného zákona záměru „Nový výrobní 
závod v Písku“ . 
 
Posuzovaným záměrem je výstavba nového výrobního závodu v Písku. V závodě bude v pronájmu umístěna 
výrobní linka dceřiné společnosti ADVICS Europe GmbH a část závodu bude využita jako sklad společnosti  
AEM-C. Závod bude tvořit jedna hala o výrobní ploše 8.064 m2. Výrobní linka společnosti ADVICS bude 
produkovat autodíly- brzdové čelisti. Větší část operací bude montážních. V závodě bude umístěna eloxovací linka, 
v které se budou eloxovat (povrchově upravovat) hliníkové části. Tato eloxovací linka bude povrchově upravovat 
63.840 m2 plochy dílů za rok. Objem van eloxovací linky, v kterých se provádí povrchové úpravy, bude 3,84 m3, 
objem van eloxovací linky bude 7,08 m3. Ve skladové části AEM-C budou skladovány vyrobené autodílny pro 
Toyota Peugeot Citroën Automobile (TCPA), General Motors (GMA) a BMW. Jedná se o různé díly jako brzdové 
čelisti, dveřní zámky, táhla, lanka, kryty, víčka, rámy, držadla, výplně, těsnění proti dešti, pohony zařízení, ventily a 
další autodíly. Celkem bude ročně skladováno cca 11,5 milionů dílů o celkové hmotnosti 1330 tun. Staveniště se 
bude nacházet na pozemku parc. č. 2665/1 v k. ú. Písek. Příjezdová komunikace zasáhne z části i na pozemek 
2665/17 v k. ú. Písek.  
 
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 223 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 v 
Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
www.cenia.cz/eia pod kódem JHC674 nebo www.kraj-jihocesky.cz  (Krajský úřad, odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví). 
    
Písemné vyjád ření k oznámení, které bylo zpracováno podle přílohy č. 3 zákona, lze zaslat do 20 dn ů ode dne 
zveřejnění této informace  na adresu: Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice.  
 
 
 
 
 
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) 

Čj.: KUJCK 4627/2014/OZZL  
Sp.zn.:  OZZL 4621/2014/kaper  

 datum: 20. 1. 2014  vyřizuje: Ing. Perniká řová Kate řina 
 

 telefon: 386 720 648

+LVDCY11FTTUS+!
KUCBX00ESSTR 


