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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 48653/2014 OZZL
Sp. zn.: OZZL 48600/2014/pela

datum: 11.08.2014

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

Zveřejnění informace o oznámení záměru
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 podlimitního záměru:
„RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“
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 záměru nahlédnout na
internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia kód JHC690 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
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 48608/2014 OZZL
Sp. zn.: OZZL 48600/2014/pela

datum: 11.08.2014

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

„RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“ - posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení podlimitního záměru.
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 podlimitního
záměru „RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení
předložila v souladu s § 6 odst. 1 zákona společnost RITTER PLAST s.r.o., Nová Ves 14, 373 50 Olešník,
IČ: 26025418. Zpracovatelem oznámení je Ing. František Hezina, NATURCHEM, s.r.o., provozovna Rudolfovská
57, 370 01 České Budějovice. Podle vyjádření č.j.: KUJCK 37000/2014/OZZL ze dne 16. 6. 2014 tento záměr
podléhá zjišťovacímu řízení, které bude probíhat podle § 7 zákona.
V areálu budou vyráběny kovové díly a bude prováděna jejich povrchová úprava. Předmětem záměru bude úprava
2
stávající haly na zámečnickou dílnu pro výrobu válečkových dopravníků o využitelné ploše 715 m na pozemku p.č.
2
1451 a novostavba dílny povrchových úprav o ploše cca 240 m na pozemku 1222/1 v k.ú. Olešník u Českých
2
Budějovic v bývalém zemědělském areálu v obci Olešník. Plocha zpevněných ploch bude cca 120 m . Později
bude v dílně povrchových úprav umístěna i galvanovna. V projektu bude uplatněna technologie omílání s dvěma
omílacími stroji a rotační suškou s kapacitou max. 100 kg oceli za den. V galvanovně budou probíhat procesy
3
odmašťování, moření, 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
2
povrchových úprav se budou požívat vodou ředitelné emulze. Celková plocha povrchových úprav bude do 8500 m
za rok. Voda bude odebírána ze stávající studny. Na vytápění bude využívána elektrická energie. Každá hala bude
mít výduch na střechu. Voda z povrchových úprav bude odvážena na ČOV. Z objektu bude přes vlastní ČOV
3
odtékat denně cca 0,712 m splaškových vod do stávající obecní kanalizace. Záměr je podlimitním záměrem
2
k bodu 4.2 (Povrchová 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.
Obec Olešník 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 Nová Ves, 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 JHC690 nebo
http://www.kraj-jihocesky.cz/ (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

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
Strana 1 (celkem 2)

Rozdělovník k písemnosti čj.: KUJCK 48608/2014 OZZL
Dotčené samosprávné celky:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Obec Olešník, Olešník 15, 373 50 Olešník

1 x oznámení

Dotčené správní úřady:
Magistrát města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II / 1, 370 92 České Budějovice
1 x oznámení
odbor ochrany životního prostředí
odbor památkové péče
Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32,
370 21 České Budějovice
1 x oznámení
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 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 RITTER PLAST s.r.o., Nová Ves 14, 373 50 Olešník
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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