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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:  „A. Pöttinger spol. s.r.o.,Vod ňany – Rozší ření závodu hala 5-6“ 

I. Kapacita a charakter zám ěru:  
Závod na výrobu zemědělských strojů společnosti A. Pöttinger, spol. s.r.o., je situován na východním okraji města 
Vodňany. V současné době jsou v provozu haly 1 až 4 a dále hala 7, včetně parkoviště a vnitroareálových 
komunikací. Předmětem záměru je rozšíření závodu o další haly, které budou svým charakterem využití 
univerzální, tedy výrobní, skladovací a logistické. Záměr zahrnuje dostavbu hal 5, 6, 7a, haly expedice, přístřešku 
s rampou, dostavění vrátnice a přístřešku pro kola a rozšíření parkoviště na 504 parkovacích míst pro osobní 
vozidla a 17 míst pro motocykly. Na jižní straně areálu bude vystavena železniční vlečka, která bude navazovat na 
železniční trať Číčenice – Vodňany. Součástí záměru dále budou stavební úpravy ve stávajících halách, dostavba 
vnitroareálových komunikací, dešťové a splaškové kanalizace (vnitroareálové rozvody), venkovních rozvodů NN a 
osvětlení, vnitroareálových rozvodů vodovodu. Stavba bude dokončena sadovými úpravami a oplocením.  

Umíst ění:  kraj: Jihočeský  
             obec:  Vodňany 
      kat. území: Vodňany 

Oznamovatel: . A. Pöttinger, spol.s r.o., Číčenická 1192/II, 389 01 Vodňany  

IČO oznamovatele: 63249651 

Zpracovatel oznámení:  Ing. František Hezina, Naturchem, s.r.o., Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice 
 
II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek: 
V rámci zjišťovacího řízení byly k záměru „A. Pöttinger spol. s.r.o.,Vod ňany – Rozší ření závodu hala 5-6 “ 
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  (ČIŽP) nemá připomínky a 
nepožaduje další posuzování záměru. Pouze upozorňuje na problémy při přesazování zeleně, nakládání s odpady 
a zákonné podmínky při kácení vzrostlých stromů a rovněž na vznik nových stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší. 

Připomínky není nutno zahrnovat do závěru zjišťovacího řízení. 

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

Hodnocení zp ůsobu ovlivn ění životního prost ředí a obyvatelstva zám ěrem   
Realizace záměru přinese dokončení výstavby celého areálu a racionální rozložení výroby a skladování do 
jednotlivých hal a jejich vzájemné propojení. Dojde k navýšení výroby. Vliv zvýšení množství nákladní 
automobilové dopravy bude kompenzován využitím vybudované železniční vlečky. Záměr se nedotkne chráněných 
území a přírodních parků. Správa železniční dopravní cesty se k záměru vlečky nevyjádřila a MŽP ČR, odbor 
ochrany ovzduší, se k záměru parkoviště rovněž nevyjádřilo.  
 
III. Závěr: 
Záměr „A. Pöttinger spol. s.r.o.,Vod ňany – Rozší ření závodu hala 5-6“  naplňuje dikci bodu „9.2 Novostavby 
(záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby nebo 
rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť“ a „10.6 Skladové nebo obchodní komplexy 
včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou 
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nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. 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 záměr 

„A. Pöttinger spol. s.r.o.,Vod ňany – Rozší ření závodu hala 5-6“ 
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: 

Dodržet zákonné podmínky: souhlas ke kácení dřevin příslušného orgánu ochrany přírody 

 stanovisko MŽP ČR, odboru ochrany ovzduší záměru parkoviště nad 500 míst  

 souhlas vodoprávního úřadu s provozem nového ORL a k vypouštění dešťových vod  

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 30.11.2012 
2)  Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 28.11.2012 
 


