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číslo jednací: KUJCK 26687/2012 OZZL/12/Lz  datum:  30.11.2012 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

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:  „Plynová kotelna Sob ěslav – Svákov, Instalace kogenera ční jednotky 800 kW“ 

I. Kapacita a charakter zám ěru:  
Záměrem bude instalace kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 800 kW a tepelném výkonu 862 + 56 kW do 
budovy stávající plynové kotelny v Soběslavi, městská část Svákov. Po realizaci bude v provozu místo dvou 
současných kotlů a kogenerační jednotky o tepelném výkonu 42 kW pouze kogenerační jednotka 800 kW a jeden 
plynový kotel, celkový odběr ZP pak bude činit 460 m3/hod. Pro utlumení hluku budou ve vnitřním prostoru 
provedeny stavební úpravy a nová kogenerační jednotka bude v kapotovaném provedení s tlumičem výfuku. 
Spaliny budou odváděny samostatným komínovým tělesem z nerezového plechu o výšce 18 m. 

Umíst ění:  kraj: Jihočeský  
            město: Soběslav 
      kat. území: Soběslav 

Oznamovatel:  společnost E.ON Trend s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25172662 

Zpracovatel oznámení:  NATURCHEM, s.r.o., Ing. František Hezina, Na Folimance 2154/17, 120 00 Vinohrady, 
Praha 2, provozovna Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice  
 
II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek: 
V rámci zjišťovacího řízení byly k záměru „Plynová kotelna Soběslav – Svákov, Instalace kogenerační jednotky 800 
kW“ doručeny celkem 2 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje). 

Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát České Bud ějovice  nemá připomínky a nepožaduje 
další posuzování záměru.  

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje nemá připomínky a nepožaduje další posuzování záměru. 

Hodnocení zp ůsobu ovlivn ění životního prost ředí a obyvatelstva zám ěrem   
Realizace záměru umožní ekonomicky výhodnější využití plynu. Vliv vlastní přestavby bude vzhledem k rozsahu 
záměru a umístění v budově zanedbatelný. Záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí 
 
III. Závěr: 
Záměr „Plynová kotelna Sob ěslav – Svákov, Instalace kogenera ční jednotky 800 kW“ 
naplňuje dikci § 4 odst. 1 písm. d zákona jako podlimitní záměr k bodu 3.1 kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto 
bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, 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 

„Plynová kotelna Sob ěslav – Svákov, Instalace kogenera ční jednotky 800 kW“ 
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: 

Opatření pro fázi výstavby  

Při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby.  
Provádět opatření k omezení prašnosti 
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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 12.11.2012 
2)  Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 5.11.2012 


