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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: „Inovace v hale č. 37“ investora KOVOSVIT MAS  

I.  Kapacita a charakter zám ěru:  
Záměrem je modernizace výroby ve slévárně litiny firmy KOVOSVIT MAS a.s. Sezimovo Ústí, která vyrábí 
obráběcí stroje i odlitky pro externí zákazníky. Kapacita slévárny se tak navýší ze stávajícího stavu 70 t/den na 87 
t/den nataveného kovu. Ve stávající hale a na přilehlých plochách dojde k nahrazení části stávající technologie 
výroby tekutého kovu v kupolových pecích modernější technologií středofrekvenční elektrickou indukční pecí 
s kelímkem o objemu 6 t a instalace nového modifikačního boxu. Tím budou moci být inovovány výrobní postupy. 
Vzhledem k existující poptávce po jiných typech odlitků, se instalováním nové technologie zvýší produktivita výroby 
odlitků z jakostní tvárné litiny a také flexibilita výroby nových špičkových výrobků. V roce 2014 dojde k rekonstrukci 
kupolových pecí, při které bude vždy jedna pec odstavena a druhá nahrazena bezvyzdívkovou kupolovou pecí. 
Současně bude provedena generální oprava filtračního zařízení pro odsávání kupolové pece. 

Umíst ění:  kraj: Jihočeský  

             obec: Sezimovo Ústí  

      kat. území: Sezimovo Ústí  

Oznamovatel:  KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO: 260 47 284  
 
II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek: 
V rámci zjišťovacího řízení byly k záměru „Inovace v hale č. 37“ investora KOVOSVIT MAS 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, pokud bude bez výjimek respektováno Prováděcí rozhodnutí komise EU ze dne 
28.2.2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu železa a oceli (2012/135/EU). 

Nejlepší dostupné techniky budou posuzovány v rámci řízení o změně integrovaného povolení a není nutno 
připomínku zahrnovat do závěru zjišťovacího řízení. 

Upozorňuje na dřeviny u jihozápadní stěny haly a nutnost provádět stavební práce tak, aby při nich nedošlo 
k poškození těchto dřevin. Dále upozorňuje na nepřesnost v rozptylové studii, v níž je přisouzena emise filtračnímu 
zařízení místo vlastního zdroje emisí.  

Upozornění není nutno zahrnovat do závěru zjišťovacího řízení. 

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

Hodnocení zp ůsobu ovlivn ění životního prost ředí a obyvatelstva záměrem   
Realizace záměru elektrické indukční pece s kvalitním filtračním zařízením na výduchu nebude mít díky nízkým 
hodnotám změn emisního a imisního zatížení významný vliv na následnou změnu kvality ovzduší v posuzované 
lokalitě. Vliv na zdraví exponované populace nebude významný, jak ukázala část oznámení nazvaná posouzení 
vlivu na veřejné zdraví. Po instalaci elektrické indukční pece dojde k přesunu části tavení z kupolových pecí 
ohřívaných koksem na elektrický ohřev a tím se sníží množství vypouštěných emisí a dojde k úspoře části 
používaného koksu. Záměr se nedotkne chráněných území a přírodních parků.  
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III. Závěr: 
Záměr „Inovace v hale č. 37“ investora KOVOSVIT MAS  naplňuje dikci bodu 4.1. Průmyslové provozy na 
zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně 
slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, 
jeho rafinace a lití, 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 

„Inovace v hale č. 37“ investora KOVOSVIT MAS  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 bude postupováno v souladu se zásadami organizace výstavby.  
Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu (mezi 22.00 a 6.00 hodinou). 
Budou prováděny opatření k omezení prašnosti. 
Se vzniklými nebezpečnými odpady bude zacházeno dle platných zákonů a vyhlášek. V případě provádění 
stavby oznamovatelem bude nutná změna platného integrovaného povolení o nové nebezpečné odpady. 

 

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 2.1.2013 
2)  Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 19.12.2012 
 


