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Čj: KUJCK 55273/2014 OZZL 
Sp. zn.: OZZL 55256/2014/pela  

 datum: 16.09.2014 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

    

Zveřejnění informace o oznámení a zahájení zjiš ťovacího řízení 
 
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:  

 
„Bezobslužná čerpací stanice COOP Sezimovo Ústí“  

 
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 JHC695 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 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu nejméně 15 dní)  
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Č.j.: KUJCK  55262/2014 OZZL   datum: 16.09.2014 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 
Sp. zn.: OZZL 55256/2014/pela 

„ Bezobslužná čerpací stanice COOP Sezimovo Ústí “  - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 
100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení  
 
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 
„Bezobslužná čerpací stanice COOP Sezimovo Ústí“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznamovatelem je 
společnost JEDNOTA, obchodní družstvo Tábor, Budějovická 1413, 390 02 Tábor, IČ: 00031925. Oznámení 
zpracovala Ing. Kateřina Novotná, Ph.D., schválil jej Ing. Libor Obal ze společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava a předložila jej zplnomocněná 
společnost TRASO s.r.o., Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Sdělujeme Vám, že tento záměr 
naplňuje dikci bodu 10.4 (Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí a pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, 
barev a laků v množství nad 100 t), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu a bude podroben zjišťovacímu řízení podle 
§ 7 zákona.   

Záměrem bude stavba veřejné samoobslužné čerpací stanice PHM na motorovou naftu a automobilový benzín v 
k.ú. Sezimovo Ústí na pozemku p. č. 708/22. Skladování PHM bude uvnitř kontejneru v nadzemní dvouplášťové 
dvoukomorové ocelové nádrži o celkovém objemu 22,9 m3 (z toho benzín 15 m3). Výdej PHM bude probíhat 
samoobslužným dvouproduktovým výdejním stojanem, který bude doplněn o bezhotovostní platební terminál. 
Výdej a stáčení PHM bude probíhat na zastřešené manipulační ploše s odtokem případných úkapů do nadzemní 
bezodtokové záchytné jímky o maximálním objemu 5,1 m3. Nadzemní nádrž, záchytná jímka, stáčecí čerpadlo, 
výdejní stojan a technologický elektrorozvaděč budou umístěny uvnitř ocelového kontejneru a budou tvořit 
společně se zastřešením manipulační plochy navzájem propojený technologický celek vybavený rekuperací 1. i 2. 
stupně. Příjezd a odjezd bude po stávajících zpevněných plochách, které jsou napojeny samostatným sjezdem na 
veřejnou místní komunikaci. Dešťová voda bude zasakována. Je navržen živý plot z habru a další sadové úpravy 
pro oddělení od okolních pozemků. 

Město Sezimovo Ústí 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 Sezimovo Ústí 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 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 http://www.cenia.cz/eia  kód zám ěru JHC695  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 55262/2014 OZZL 

 
Dotčené samosprávné celky: 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí     1 x oznámení   
     
Dotčené správní ú řady: 
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo náměstí  2938, 390 02 Tábor   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 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní pracoviště 
Tábor,  Palackého 350, 390 01  Tábor        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 JEDNOTA, obchodní družstvo Tábor, Budějovická 1413, 390 02 Tábor prostřednictvím TRASO s.r.o., Markova 
1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 02 00 Ostrava 
Na vědomí: 

DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Ing. Libor Obal, Janáčkova 1020/7, 702 00 
Ostrava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


