ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Č. j.: KUJCK 19224/2013/OZZL
Sp. zn.: OZZL 13873/2013/jamas

datum: 12. 4. 2013

vyřizuje: Ing. Jakub Mášl

telefon: 386 720 738

Věc: ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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“)

I. Identifikační údaje:
Název: ASPERA, spol. s r.o. - instalace nové práškové lakovny
Kapacita a charakter záměru: Předmětem posuzovaného záměru je instalace lakovací linky pro nanášení
práškových plastů ve stávajícím objektu v areálu průmyslového podniku na pozemku p.č. 1549/1 v k.ú. České
Budějovice 6. Plánovaná kapacita je maximálně 450 000 m² upravené plochy za rok. Povrchové úpravy budou
prováděny především na vlastních výrobcích, které byly dosud odváženy k lakování k externím dodavatelům,
v případě zájmu však bude možno provádět povrchové úpravy jako subdodávka i pro jiné výrobce.

Umístění: kraj: Jihočeský
obec: České Budějovice
kat. území: České Budějovice 6
Oznamovatel: ASPERA, spol. s r.o., Dubičné 104, 373 71 Rudolfov
IČ: 13497774

II. Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení bylo k záměru „ASPERA, spol. s r.o. - instalace nové práškové lakovny“ doručeno 5
vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích, Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a
lesnictví, Statutární město České Budějovice a Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního
prostředí).
Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“), nemá k předloženému oznámení z pohledu ochrany
přírody žádné připomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší má ČIŽP poznámku, že dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb. bude nezbytné
k případnému řízení o umístění a o stavbě zdroje předložit odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou.
Výše uvedená poznámka odkazuje na zákonné ustanovení a nemá charakter připomínky.
Z pohledu odpadového hospodářství nemá ČIŽP k předloženému oznámení žádné zásadní připomínky.
Z hlediska ochrany vod ČIŽP s uvedeným záměrem souhlasí za předpokladu, že splaškové odpadní vody budou
vypouštěny do veřejné kanalizace v souladu s limity schválenými kanalizačním řádem pro město České
Budějovice. Technologické odpadní vody z neutralizační stanice mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace
pouze se souhlasem vodoprávního úřadu.
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Převzato do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích s předloženým oznámením
záměru souhlasí.
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí vyslovuje z hlediska svých kompetencí
souhlas a nemá z pohledu jednotlivých oddělení žádných připomínek.
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší
a nakládání s odpady z důvodu omezení vlivu emisí znečišťujících látek na obytnou zástavbu požaduje, aby:






Investor provedl taková technologická opatření, která by prakticky vyloučila obtěžování zápachem.
Kapacita vzduchotechniky byla dimenzována s dostatečnou rezervou.
Provoz probíhal pouze v pracovních dnech maximálně ve 2 směnách (6 – 22 hodin).
Návoz a odvoz materiálu probíhal pouze v pracovních dnech mezi 7. – 16. hodinou.
Na nádvoří areálu byl prováděn pravidelný úklid za účelem snížení prašnosti způsobované pojezdy vozidel.

V návazných správních řízeních podle § 11 zákona č. 201/2012 Sb. (zákon o ochraně ovzduší) oznamovatel
v odborném posudku specifikuje následující údaje:
 Systém vytápění areálu.
 Navrhne zpřísněné emisní limity pro NOx a TOC.
Na základě posouzení záměru konstatuje, že zařízení splňuje legislativou dané imisní limity. Podrobné závazné
podmínky ochrany ovzduší stanoví až v řízeních podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší na základě
podrobnější dokumentace, kterou je provozovatel zdroje povinen předložit.
Výše uvedené požadavky byly zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Statutární město České Budějovice nepožaduje další posuzování dle zákona.
III. Závěr:
Záměr „ASPERA, spol. s r.o. - instalace nové práškové lakovny“ naplňuje dikci bodu 4.2 (Povrchová úprava
kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav) 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

„ASPERA, spol. s r.o. - instalace nové práškové lakovny“
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:
•

V návazných správních řízeních podle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., bude v odborném posudku
specifikován systém vytápění areálu a dále zde budou navrženy zpřísněné emisní limity pro NOx a TOC.

•

Splaškové odpadní vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace v souladu s limity schválenými
kanalizačním řádem pro město České Budějovice a technologické odpadní vody z neutralizační stanice
mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace pouze se souhlasem vodoprávního úřadu.

•

Budou provedena taková technologická a jiná opatření, která prakticky vyloučí obtěžování zápachem a
prašností.

•

Kapacita vzduchotechniky bude dimenzována s dostatečnou rezervou.
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•

Na nádvoří areálu bude prováděn pravidelný úklid za účelem snížení prašnosti způsobované pojezdy
vozidel.

Odůvodnění:
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 5 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. Pokud jde o opatření snižující zápach a prašnost lze je řešit např. časovým rozvrhem pracovní doby tak,
jak navrhuje orgán ochrany ovzduší KÚ JčK ve svém stanovisku (viz výše). 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

Došlá vyjádření (v příloze):
1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 9. 4. 2013
2. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 27. 3. 2013
3. Vyjádření Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 3. 4. 2013
4. Vyjádření Statutárního města České Budějovice ze dne 4. 4. 2013
5. Vyjádření Magistrátu města České Budějovice ze dne 4. 4. 2013
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