
 
 

 

O D B O R  Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í ,  Z E M Ě D Ě L S T V Í  A  L E S N I C T V Í   

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, tel.: 386 720 111  , fax: 386 359 070 
e-mail: masl@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz 

 

 
 
Věc: 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“) 
 
 
I. Identifika ční údaje:  
 
Název:  Betonárna Frymburk 
 
Kapacita a charakter zám ěru:   
 
Charakter záměru: 
 
Předmětem posuzovaného záměru je výstavba nové betonárny na okraji městyse Frymburk, na pozemku p.č. 
772/1 v k.ú. Frymburk. Betonárna je plánovanou mobilní stavbou, která bude sloužit ke zpracování kameniva, 
cementu, popílku, přísady, záměsové vody (záměsová voda bude čerpána ze zařízení v areálu) a v případě 
nutnosti ji bude možno přesunout na jiné místo. Z těchto uvedených surovin se zde bude vyrábět beton, který se 
bude odvážet objednatelům ke stavebním a jiným technologickým účelům. 
 
Kapacita záměru: 
 
Kapacita výroby        10 000 m³/rok (24 000 t/rok) 
Počet provozních hodin 1 624 h/rok 
Průměrný denní výkon     50 m³/den 
Průměrný hodinový výkon   6,25 m³/hodinu betonové směsi 

 
Umíst ění:  kraj: Jihočeský  
                 obec: Frymburk 
                 kat. území: Frymburk 
 
 
Oznamovatel : ČR Beton Bohemia spol. s r.o, Tovární 66, 381 01 Český Krumlov 
             IČ: 62497227 
 
 
II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek:  
 
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Betonárna Frymburk“ doručena 3 vyjádření (Česká inspekce životního 
prostředí, OI České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích). 
 
Česká inspekce životního prost ředí (dále jen „ČIŽP“), z hlediska ochrany p řírody uvádí, že na okraji pozemku 
se nachází vzrostlé dřeviny. Z oznámení není zcela zřejmé, zda budou tyto dřeviny výstavbou nějak ovlivněny. 
ČIŽP upozorňuje, že v případě nutnosti kácení dřevin v hnízdní sezóně je nezbytné zabránit poškozování a ničení 
hnízd volně žijících ptáků - § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
V průběhu výstavby je nutné zabránit poškozování a ničení okolo rostoucích dřevin (např. zavážením jejich kmenů 
či poškozováním kořenové zóny) - dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 téhož zákona chráněny před 
poškozováním a ničením. 
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Zpracovatel oznámení k výše uvedenému doplnil, že vzrostlá stávající zeleň nebude výstavbou ani následným 
provozem betonárny nějak dotčena, nedojde tedy ke kácení či jinému trvalému poškození. 
 
Upozornění odkazuje na zákonná ustanovení a nemá charakter připomínky. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší má ČIŽP poznámku, že nezbytnou součástí případného řízení o umístění stavby by 
měla být dle § 11 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. a kódu 5.13. přílohy č.2 k zákonu č. 201/2012 Sb. rozptylová 
studie. 
 
Zpracovatel oznámení k výše uvedenému doplnil následující: 
V roce 2010, byla zpracována rozptylová studie k tomuto záměru (o stejné kapacitě a umístění). Ve studii byl 
vyhodnocen stávající stav – hodnoty imisních pozaďových koncentrací, které byly vyhodnoceny na základě dat 
z imisních map ČR a zpřesnění hodnot bylo provedeno na základě imisního monitoringu měřících stanic 
v Křižanově (okres: Vysočina), Pardubicích (okres: Pardubický), Vodňanech (okres: Jihočeský), Prachaticích 
(okres: Jihočeský) a Jihlavě (okres: Vysočina). Data imisních koncentrací vykazují podobnost s daty imisních 
koncentrací, uváděných ČHMÚ v imisních mapách. Vyhodnocení stávajícího stavu je zatíženo nejistotou vstupních 
údajů o imisním pozadí lokality, neboť nelze přesně vyhodnotit imisní koncentrace znečišťujících látek bez 
naměřených dat. Z tohoto důvodu byl stávající stav vyhodnocen na základě dostupných údajů způsobem 
uvedeným v textu rozptylové studie. Vyhodnocení příspěvku záměru bylo provedeno na max. možné emisní 
zatížení zdroje – betonárny (emise z dopravy a ze sila), tedy v rozsahu emisních faktorů automobilů. Emisní 
zatížení ze sil betonárny bylo vypočítáno dle výsledků měření státem akreditované laboratoře č. 1110 prachového 
filtru, umístěného na silech betonárny (tyto hodnoty jsou uvedeny v prohlášení o kvalitě, které je přílohou výše 
uvedené rozptylové studie). Dle uvedených hodnot příspěvků zdroje znečištění v součtu s očekávanou imisní 
koncentrací pozadí v posuzované lokalitě nepřekročí stanovený imisní limit a záměr lze doporučit k realizaci. 
Jelikož byla rozptylová studie zpracována v minulých letech, provedli jsme porovnání s novými daty, které jsou 
v této době platné. Ani při porovnání s aktuálními údaji nedojde k překročení limitních hodnot. Umístění záměru 
tedy není v rozporu s legislativními požadavky na ochranu ovzduší. Jako podklad pro řízení o umístění stavby bude 
dodána aktualizovaná rozptylová studie. 
 
Dodání aktualizované rozptylové studie bylo zapracováno do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 
 
ČIŽP z hlediska ochrany vod nemá k předloženému oznámení záměru žádné připomínky. 
 
Z hlediska odpadového hospodá řství  ČIŽP konstatuje, že ohledně nakládání se vznikajícími odpady je uvedeno 
minimum informací pouze s obecnými citacemi, po dobu výstavby hodnoceno množství odpadů pouze jako malé, s 
tím, že budou zneškodňovány stavební firmou provádějící stavební práce - tato činnost je však vázána na platné 
rozhodnutí Krajského úřadu - Jihočeský kraj k provozování příslušného zařízení dle zákona o odpadech. Nutno 
upřesnit nebo konkretizovat. 
 
Zpracovatel oznámení doplnil následující informace: 
V oznámení je uvedeno, že odpady budou odstraňovány stavební firmou provádějící stavební práce. Provozovatel 
si ověří, zda má daná společnost platné povolení od příslušného Krajského úřadu k nakládání či likvidaci odpadů. 
Pokud se tato společnost neprokáže platným povolením, provozovatel zajistí jinou firmu, která je oprávněná 
nakládat či likvidovat odpady. V další fázi projektové dokumentace budou uvedeny konkrétní údaje o druhu odpadů 
– včetně kategorie ostatní, orientační kvantifikace, administrativní zajištění a upřesnění - například nároky na 
obsluhu a odkaz na konkrétní legislativní předpis. 
 
Uvedení konkrétních údajů o druhu odpadů bylo zapracováno do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 
 
Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje  se sídlem v Českých Bud ějovicích (dále jen „KHS“) s 
předloženým oznámením záměru souhlasí. 
 
KHS upozorňuje investora a budoucího provozovatele betonárny na nutnost vypracování podrobné hlukové studie 
k projektové dokumentaci pro územní řízení a následné provedení přímého měření hluku z provozu zařízení 
(včetně související dopravy) ve zkušebním provozu v nejbližších chráněných venkovních prostorech resp. 
nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb, které prokáže splnění hygienických limitů hluku, 
stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Upozornění převzato do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 
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Městský ú řad Český Krumlov, odbor životního prost ředí a zemědělství nemá z hlediska odpadového 
hospodá řství , ochrany p řírody a krajiny  a ochrany vod  žádných připomínek. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší  konstatuje, že navrhovaná betonárna o průměrném denním výkonu 50 m³ svou 
kapacitou spadá mezi zdroje znečišťování ovzduší, uvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší. V souladu s § 11 odst. 2 je pro tyto zdroje k vydání stanoviska příslušný Krajský úřad Jihočeského kraje. 
 
Konstatování upozorňuje na zákonná ustanovení a nemá charakter připomínky. 
 
III. Závěr:  
 
Záměr „Betonárna Frymburk“  naplňuje § 4 odst. 1 písm. d), jako podlimitní záměr k bodu 6.2 kategorie II přílohy 
č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona 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 

 
 

„Betonárna Frymburk“ 
 

n e m á  významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e   posuzován podle zákona, 
 

 
 
za těchto podmínek: 
 

• Vypracování podrobné hlukové studie k projektové dokumentaci pro územní řízení a následné provedení 
přímého měření hluku z provozu zařízení (včetně související dopravy) ve zkušebním provozu v nejbližších 
chráněných venkovních prostorech resp. nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb, které 
prokáže splnění hygienických limitů hluku, stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

• Jako podklad pro řízení o umístění stavby bude dodána aktualizovaná rozptylová studie. 
 
• V další fázi projektové dokumentace budou uvedeny konkrétní údaje o druhu odpadů – včetně kategorie 

ostatní, orientační kvantifikace, administrativní zajištění a upřesnění s odkazem na konkrétní legislativní 
předpis. 
 
 

Odůvodn ění:  
 
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění 
záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel 
k oznámení celkem 3 vyjádření. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených správních úřadů 
vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy 
záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci 
záměru. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z došlých vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny 
v závěru zjišťovacího řízení. 

 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle 
zvláštních právních předpisů. 
 
 
Ing. Karel  Černý   
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví 
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Došlá vyjád ření (v p říloze):  
1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 19. 2. 2013 
2. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 11. 2. 2013 
3. Vyjádření Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 21. 2. 2013 


