ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 54160/2013 OZZL
Sp. zn.: OZZL 48600/2014/pela

datum: 10.09.2014

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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“)
Název: „RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“
I. Kapacita a charakter záměru:
Přesun výroby z Týna nad Vltavou do areálu v obci Olešník. V areálu budou vyráběny kovové díly a bude
prováděna jejich povrchová úprava. Předmětem záměru je úprava stávající haly na zámečnickou dílnu pro výrobu
2
válečkových dopravníků o využitelné ploše 715 m na pozemku p.č. 1451 a novostavba dílny povrchových úprav
2
o ploše cca 240 m na pozemku 1222/1 v k.ú. Olešník u Českých Budějovic v bývalém zemědělském areálu v obci
2
Olešník. Plocha zpevněných ploch bude cca 120 m . Později bude v dílně povrchových úprav umístěna
i galvanovna. V projektu bude uplatněna technologie omílání se dvěma omílacími stroji a rotační sušárnou
s kapacitou max. 100 kg oceli za den. V galvanovně budou probíhat procesy odmašťování, moření (za pomoci
3
HCl), zinkování, chromátování. Budou používány lázně s celkovým objemem cca 8 m , ale budou probíhat
i procesy bez použití lázní. V zámečnické dílně bude zpracováváno cca 50 kg oceli za den. V dílně povrchových
2
úprav se budou požívat vodou ředitelné emulze. Celková plocha povrchových úprav bude do 8 500 m za rok.
Voda bude odebírána ze stávající studny. Na vytápění bude využívána elektrická energie. Emise budou odváděny
pomocí ventilátoru výduchy na střechu. Technologická voda z povrchových úprav bude odvážena na ČOV.
3
Z objektu bude přes vlastní ČOV odtékat denně cca 0,712 m splaškových vod do stávající obecní kanalizace.
Dešťová voda bude zasakována.
Umístění: kraj: Jihočeský
obec: Olešník místní část Nová Ves
kat. území: Olešník pozemek p.č. 1222/1, 1451
Oznamovatel: RITTER PLAST s.r.o., Nová Ves 14, 37501 Olešník
Zpracovatel oznámení: Ing. František Hezina, Naturchem, s.r.o., Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice
II. Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“ doručena celkem 3
vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje, Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí). Veřejnost se k záměru
nevyjádřila. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany
ovzduší a nakládání s odpady, jako orgán ochrany ovzduší, se k záměru vyjádří až po obdržení podrobných údajů
v řízení na základě žádosti o umístění zdroje znečišťování ovzduší dle platného zákona o ochraně ovzduší.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (ČIŽP) uvádí, že nepožaduje další
posuzování záměru a s realizací předloženého záměru souhlasí za předpokladu, že před uvedením do provozu
uživatel závadných látek vypracuje plán pro případ havárie a předloží ke schválení příslušnému vodoprávnímu
orgánu a dále, že kvalita vypouštěných splaškových vod po předčištění na ČOV bude v souladu se stanovenými
hodnotami kanalizačního řádu obce Nová Ves u Olešníka.
Připomínka je zapracována do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS) nepožaduje další posuzování, ale upozorňuje, že dne
15. 4. 2014 bylo vydáno závazné stanovisko orgánu veřejného zdraví č.j.: KHSJC 07821/2014/HOK.CBCK s
podmínkami, které vyplývají ze zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a aktuálně platného nař. vl. č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. KHS požaduje v dalším stupni PD doložit
hlukové posouzení záměru zpracované v souladu s uvedeným nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Součástí hlukové
studie musí být vyhodnocení hlukové zátěže z nově navrženého provozu, včetně veškerých technických zdrojů
hluku, dopravní obslužnosti a manipulace s materiálem ve vztahu k jednotlivým chráněným prostorům pro dobu
denní (provoz v době noční se nepředpokládá) a případně návrh nezbytných protihlukových opatření. Pokud z
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hlukového posouzení vyplyne nutnost realizace konkrétních protihlukových opatření, musí být jejich návrh součástí
dalšího stupně projektové dokumentace.
Připomínka je zapracována do podmínek závěru zjišťovacího řízení
KHS dále upozorňuje, že v rámci zkušebního provozu bude požadovat přímým měřením prokázat, že hluk šířící se
v souvislosti s běžným provozem areálu společnosti RITTER PLAST s.r.o., Nová Ves (technologické zařízení, VZT
zařízení, manipulace s materiálem, dopravní obslužnost) nepřekračuje pro jednotlivé chráněné prostory hygienické
limity hluku.
Připomínka je zapracována do podmínek závěru zjišťovacího řízení
Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí nepožaduje další posuzování a upozorňuje, že
stavba ČOV bude předmětem vodoprávního řízení na zdejším odboru. Odpady vzniklé stavební činností budou
předány oprávněné osobě. Zároveň připomíná, aby byla provedena opatření k zamezení znečišťování okolí stavby
prachem a výkopovou zeminou a v případě úniku olejů ze stavební mechanizace, byla okamžitě učiněna taková
opatření, aby nedošlo k poškození životního prostředí a byly okamžitě informovány pověřené orgány státní správy.
Připomínka je součástí podmínek závěru zjišťovacího řízení
Hodnocení způsobu ovlivnění životního prostředí a obyvatelstva záměrem
Realizace záměru a ovlivnění kvality ovzduší bude předmětem návazného řízení vedeného orgánem ochrany
ovzduší, nicméně emise do ovzduší by dle oznámení neměly významně ovlivnit životní prostředí v okolí záměru.
Technologické odpadní vody budou odváženy k likvidaci na ČOV. Splaškové vody půjdou přes vlastní ČOV do
obecní kanalizace. Záměr se nedotkne chráněných území a přírodních parků.
III. Závěr:
Záměr „RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“ je podlimitním záměrem k 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 dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona stanovil krajský úřad, že záměr bude podléhat
zjišťovacímu řízení. 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 podlimitní záměr
„RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“
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:
Před výstavbou:
ČOV bude projednána vodoprávním orgánem se souhlasem správce kanalizace.
Změna umístění zdrojů znečišťování ovzduší bude projednána dle platného zákona o ochraně ovzduší.
V dalším stupni PD bude doloženo hlukové posouzení záměru a případně návrh protihlukových opatření.
Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby.
Při výstavbě:
Během výstavby budou omezeny negativní vlivy způsobené pojezdy a provozem stavební techniky, bude
prováděna pravidelná kontrola a údržba stavebních mechanismů.
Bude postupováno dle zpracovaného programu organizace výstavby.
V případě úniku olejů ze stavební mechanizace, budou okamžitě učiněna opatření, aby nedošlo k poškození
životního prostředí.
Při provozu:
Bude zajištěno vydání a schválení havarijních řádů.
Bude zajištěno vydání provozního řádu dle zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší v platném znění pro každý
vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.
Po zahájení provozu zajistit měření hluku za běžného provozu areálu. Pokud z měření vyplynou nutná opatření
k omezení hluku, pak je investor bude okamžitě realizovat.
Závadné látky, oleje a používané chemické látky a směsi budou skladovány zabezpečené dle platných předpisů.
Nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady bude prováděno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění.
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Odůvodnění:
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. Příslušný úřad obdržel
k oznámení celkem 3 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice,
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí).
Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly
vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze
zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny
oprávněné požadavky a připomínky, vyplývající z došlých vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru
zjišťovacího řízení jak pro fázi před výstavbou, kdy by měly proběhnout nutná výše uvedená řízení, tak při výstavbě
a při vlastním provozu.
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 1. 9. 2014
2) Vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 28. 8. 2014
3) Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 27. 8. 2014
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