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Čj.: KUJCK 51802/2015 OZZL 
Sp. zn.: OZZL 51800/2015/pela  

 datum: 08.07.2015 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

„Výrobní a prodejní areál spole čnosti BETON BROŽ s.r.o. - Čavyn ě“ - posuzování vliv ů na životní prost ředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjiš ťovacího řízení záměru. 

 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako 
příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění (dále jen zákon), 
Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 6 zákona, oznámení záměru „Recyklace chladících zařízení“ zpracovaného podle 
přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení předložila v souladu s § 6 odst. 1 zákona společnost BETON BROŽ s.r.o., Dědina 
484, 683 54 Otnice, IČ 26943565. Zpracovatelem oznámení je Ing. Pavel Cetl ze společnosti Bucek s.r.o., 
Táborská 191/125, 615 00 Brno, IČ 28266111. Záměr je uveden v příloze č. 1 k zákonu, kategorie II bod 6.2 
(Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 
t/rok;…..) a bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce 
toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, 
toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; ….). Záměr dále 
zahrnuje podlimitní záměr k bodu 1.8 (Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi 
povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m3 za rok). Dle ustanovení § 4 odst. 
1 písm. c) zákona bude tento záměr podroben zjiš ťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Předmětem záměru je vytvořit nový areál pro výrobu betonových výrobků s výstavbou dvou nových výrobních linek 
o celkové produkci 193 100 t/rok v blízkosti místa těžby štěrkopísků. Celková plocha areálu bude 11,285 ha. 
Správní budova bude stát na ploše 439 m2, výrobní haly na 3700 m2, sklad příměsí na 740 m2, sklad betonových 
zlomků na 1 500 m2, venkovní skladovací plochy budou na ploše 43 500 m2, požární nádrž na dešťovou vodu o 
objemu 45 m3 s přepadem do zasakovací nádrže na ploše 3 550 m2. Parkoviště budou pro celkem pro 50 osobních 
a 16 nákladních aut. V areálu bude neveřejná čerpací stanice pro výdej motorové nafty BENCALOR s nádrží o 
objemu cca 6000 l a parkoviště vysokozdvižných vozíků. Vibrolis bude umístěn v bezobslužné protihlukové 
komoře. Zrací komora je vybavena pomaloběžnými ventilátory, které zajišťují cirkulaci vzduchu v komoře a další 
zabraňují uniku teplého vzduchu, přitom hluk z nich je ve vzdálenosti 1 m od zdroje menší než 60 dB. Vytápění 
správní budovy bude tepelným čerpadlem vzduch – voda a v halách bude velín a zázemí vytápěno elektrickými 
přímotopy. Pitná voda bude z obecního vodovodu. Technologická voda bude dodávána z vlastní vrtané studny o 
objemu 18,2 m3/hod. Splašková voda půjde do dvou samostatných jímek na vyvážení a bude odvážena na ČOV. 
Nákladní doprava je předpokládána v objemu 48 nákladních aut s nosností 28 t denně. Po areálu bude výrobky 
převážet 6 vysokozdvižných vozíků na naftu. Dle vyjádření odboru výstavby a ÚP Městského úřadu Vodňany není 
záměr zcela v souladu se současnou územně plánovací dokumentací. 

Město Vod ňany a obec Čičenice žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o 
oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce. Doba zve řejnění je dle § 16 odst. 
4 zákona nejmén ě 15 dnů. Zároveň žádáme o písemné či elektronické (laznicka@kraj-jihocesky.cz) 
vyrozum ění o dni vyv ěšení této informace.  

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou v souladu s § 6 
odst. 7 zákona zaslat své písemné vyjád ření k oznámení na adresu: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice do 20 dn ů ode 
dne zve řejnění informace o oznámení na ú řední desce Krajského ú řadu - Jiho český kraj. Datum zveřejnění a 
zahájení zjišťovacího řízení je uvedeno na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj.  

Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné záměr posuzovat podle zákona. V případě požadavku dalšího 
posuzování záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní 
prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí příslušný úřad 
přihlížet.  

Do oznámení lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 223 v pondělí a ve středu v době od 8.00 
do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě. Dále lze do oznámení nahlédnout  
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na internetových stránkách agentury CENIA (www.cenia.cz/eia) nebo (www.mzp.cz/eia)  - kód zám ěru JHC741 
případně na stránkách http://www.kraj-jihocesky.cz/  (Krajský úřad; Odbor životního prostředí, zemědělství a 
lesnictví; Záměry projednávané podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)). 

 
 
                                                      

Ing. Karel Černý  
vedoucí odboru životního prostředí,   
zemědělství a lesnictví  
 
 
      

 

    

ROZDĚLOVNÍK  

Oznamovatel  

DS BETON BROŽ s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice 

 
Dotčené územní samosprávné celky (na doru čenku)  

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
Město Vodňany, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany         1 x oznámení  
Obec Číčenice, Číčenice 79, 387 71 Číčenice        1 x oznámení 
 
Dotčené správní ú řady  
Městský úřad Vodňany, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany,     1 x oznámení  

       odbor životního prostředí 
 odbor výstavby a územního plánování – památková péče   

Česká inspekce životního prostředí České Budějovice, U Výstaviště 16,  
  370 21 České Budějovice                1 x oznámení  
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505,  
  386 01 Strakonice          1 x oznámení 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň 1 x oznámení 
Krajský úřad, Jihočeský kraj, odbor živ. prostředí, zem. a les., odd. ochrany ovzduší ….   1 x oznámení 
 
Na vědomí  

DS Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na živ. prostř. a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
DS Bucek s.r.o., Táborská 191/125, 615 00 Brno  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL -  - Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL, odd. vod. hospodá řství  a IPPC 
-  odd. ochrany p řírody a krajiny  a EIA  

 

Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na ú řední desce  po dobu nejméně 15 dní)  

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice prostřednictvím: Krajský úřad - Jihočeský 
kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovic  

 


