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ROZHODNUTÍ 

 
Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „Krajský úřad“) jako 
příslušného správního orgánu podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 20 písm. b) 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 č. 100/2001 Sb.).  
Krajský úřad na základě oznámení, které podal oznamovatel: FONTEA a.s., F. Líbala 596, 391 81 Veselí nad 
Lužnicí, I Č: 26029073, prostřednictvím pro územní a stavební řízení zplnomocněného zástupce Libora Kocha, 
Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 70 200 Ostrava (dále též „oznamovatel“), a po provedeném zjišťovacím řízení podle 
ust. § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. rozhodl, že předložený záměr:  

„ Dostavba areálu Fontea a.s., Veselí nad Lužnicí “  

nemá významný vliv na životní prost ředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. 

1. Identifika ční údaje  

a) Název záměru:  

 „Dostavba areálu Fontea a.s., Veselí nad Lužnicí“ 

b) zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 

bod 10.6 (Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje 
měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy) 
kategorie II. Záměr naplňuje limit uvedeného bodu a dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona byl tento záměr 
podroben zjišťovacímu řízení. 

c) oznamovatel : 

FONTEA a.s., F. Líbala 596, 391 81 Veselí nad Lužni cí, IČ: 26029073 

d) zpracovatel oznámení : 

Mgr. Václav Novák, Hřbitovní 449, 398 11 Protivín.2. 

2. Kapacita (rozsah) zám ěru   
zastavěná plocha nových skladových objektů:     13 400 m2  
Užitková plocha objektu nové výrobní haly (změna užívání):   4 345 m2 
Celková užitková plocha stávajících a nově realizovaných skladů:  16 680 m2 
Celková užitková plocha stávajících a nově realizovaných výrobních hal: 7 585 m2 
Skladovací kapacita objektu:  30 800 ks europalet v regálovém skladovacím systému, 

Čj.:  KUJCK 65013/2015 OZZL   
Sp.zn.:   OZZL 53001/2015/pela 

 datum: 28.08.2015  vyřizuje:  Ing. Petr Lázni čka  telefon: 386 720 770
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3. Umíst ění záměru  (kraj, obec, katastrální území)  

kraj: Jihočeský 
obec: město Veselí nad Lužnicí 
kat. území: Veselí nad Lužnicí 

4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry  

Základním výrobním programem firmy Fontea a.s. je výroba nealkoholických nápojů, stolních vod, limonád a 
ovocných nápojů balených do nevratných PET lahví. Předmětem záměru je v areálu společnosti koncentrovat 
výrobní prostory pro umístění stáčecích linek a navýšení nedostatečných skladovacích kapacit produkovaných 
výrobků, včetně zlepšení logistického řešení. Záměr zahrnuje stavební úpravy pro změnu užívání původního 
skladového objektu na objekt výrobní haly, přístavby skladových objektů (o ploše 13 400 m2) navazujících na 
původní objekty areálu a výstavbu zpevněných manipulačních ploch, protihlukové valy, retenční nádrž na dešťovou 
vodu s plochou dna 650 m2, úpravu přečerpávací splaškové kanalizace a výsadbu zeleně. Dostavba stávajícího 
výrobního areálu, v návaznosti na schválený územní plán města Veselí nad Lužnicí, obsahuje řešení doplňkových 
objektů a sítí technické infrastruktury. Pracovní postupy výroby nealkoholických nápojů se nezmění. Dojde 
k výměně jedné stávající stáčecí linky, bude uvedena do provozu jedna nová stáčecí linka. Dále dojde k instalaci 
parního plynového kotle VIESSMANN o výkonu 1,3 MW a jednoho plynového kotle o výkonu 25 kW určeného 
k vytápění vestavby nové výrobní haly a dalších šesti teplovzdušných agregátů SAHARA – tři ve výrobní a tři ve 
skladové hale. 

5. Stru čný popis technického a technologického řešení  
Navrhované objekty skladových hal jsou řešeny jako jednolodní ocelové rámové konstrukce se středovou 
podporou. Obvodový stěnový plášť skladových hal je navržen z fasádních panelů a střešní pláště hal jsou navrženy 
ze střešních panelů s požadovanou požární odolností, v provedení detailů dle styku s konstrukcemi stávajících 
objektů (např. oplechování) a dle technických podmínek výrobce. Stávající skladová hala bude stavebními 
úpravami upravena pro montáž nové stáčecí linky. Dojde ke stavebním úpravám stávajícího objektu přečerpávací 
stanice splaškových vod. Budou vybudovány nové zpevněné plochy navazující na stávající manipulační plochy a 
komunikace areálu. Zpevněné komunikační a manipulační plochy jsou navrženy s asfaltobetonovým povrchem. 
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno do stávající dešťové kanalizace areálu. Oplocení bude řešeno sloupky 
s drátěným pletivem. Bude provedena výsadba odcloňující zeleně v severní a východní části areálu navazující na 
úpravy a výsadbu v severozápadní části areálu. K novým halám bude vybudována potřebná technická 
infrastruktura. Pracovní postupy výroby nealkoholických nápojů se nezmění. Limit odběru podzemní vody bude 
zachován. Dojde k výměně jedné stávající stáčecí linky a bude uvedena do provozu jedna nová stáčecí linka. Dále 
dojde k instalaci parního plynového kotle VIESSMANN o výkonu 1,3 MW a jednoho plynového kotle o výkonu 25 
kW určeného k vytápění vestavby nové výrobní haly a dalších šest teplovzdušných agregátů SAHARA.  

Odůvodn ění 

Oznámení zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu předložila dne 8. 7. 2015 v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 
100/2001 Sb. společnost FONTEA a.s., F. Líbala 596, 391 81 Veselí nad Lužnicí. Oznámení obsahovalo potřebné 
přílohy, výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapy, stanovisko odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ 
z hlediska územně plánovací dokumentace Soběslav k záměru a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 
z hlediska možného významného vlivu záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit.   

Záměr naplňuje limit záměru uvedeného v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., kategorie II bod 10.6 (Nové 
průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou 
nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy). Proto byl záměr 
dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. podroben zjišťovacímu řízení. Oznámení a informace o zahájení zjišťovacího řízení 
ze dne 13. 07. 2015 s čj. KUJCK 53065/2015 OZZL byla elektronicky zveřejněna na www.cenia.cz pod 
označením JHC744 a dne 14. 7. 2015 vyvěšena na úřední desce Jihočeského kraje. Město Veselí nad Lužnicí 
zveřejnilo tuto informaci na úřední desce dne 20. 7. 2015. Každý mohl své námitky ke zjišťovacímu řízení uplatnit 
do 20 dnů od vyvěšení oznámení o zahájení řízení na úřední desce. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit závazná 
stanoviska dotčené orgány. Krajský úřad obdržel k oznámení celkem vyjádření dvou dotčených správních úřadů. 
Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. 

Krajský úřad dospěl k výše uvedenému rozhodnutí na základě podaného oznámení, umístění záměru, 
předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí, níže uvedené charakteristiky záměru a vyjádření 
dotčených úřadů. V rámci zjišťovacího řízení obdržel Krajský úřad vyjádření a stanoviska těchto dotčených 
správních úřadů: 
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Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje  se sídlem v Českých Budějovicích ve vyjádření ze dne 15. 7. 
2015, čj.: KHSJC 193945/2015/HOK.TA nemá k záměru připomínky a nepožaduje posuzování. 

Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát České Budějovice ve vyjádření ze dne 22. 7. 2015,  
zn.: ČIŽP/42/IPP/1509755.001/15/CDV uváděla pouze informativní připomínky týkající se eliminace množství emisí 
do ovzduší během výstavby např. kropením prašných povrchů a změny integrovaného povolení. 

Krajský ú řad v rámci zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní 
prostředí a zda bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., hodnotil záměr na základě následujících kritérií 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu: charakteristika záměru, umístění záměru, charakteristika předpokládaných vlivů 
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a řídil se následujícími úvahami. Stávající výroba v dané lokalitě 
existuje od roku 1975. Záměr je zaměřen na pokrytí změn v odběrových požadavcích a zkvalitnění expedice 
výrobků. Spotřeba vody při výrobě nápojů bude stejná, dojde k rozšíření sortimentu menších balení. Budou 
nainstalovány dvě nové stáčecí linky, z nichž jedna nahradí stávající stáčecí linku. Instalování parního plynového 
kotle o výkonu 1,3 MW a plynového kotle a teplovzdušných agregátů na zemní plyn nebude znamenat podstatné 
zvýšení emisí. K pohonu vysokozdvižných vozíků je používán propan – butan. Dojde k záboru zemědělské půdy, 
přičemž na větší části budou vybudovány terénní valy, které sníží narušení krajinného rázu. 

Krajský úřad, na základě výše uvedeného, nepovažuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona, neboť 
vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny a není potřeba je v dalším 
procesu posuzování upřesňovat a doplňovat.  

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS II, České Budějovice 
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., a to do 15 dnů ode dne 
doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. 
i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb. musí dotčená veřejnost předložit v odvolání. 
 
Ing. Karel Černý  
vedoucí odboru životního prostředí,   
zemědělství a lesnictví  
 

 „otisk úředního razítka“ 

 

 

 

Toto rozhodnutí Jiho český kraj a M ěsto Veselí nad Lužnicí bezodkladn ě zveřejní na své ú řední desce 

nejmén ě 15 dnů a musí být zve řejněno též zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 

Rozhodnutí je doručováno dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a dle § 25 odst. 3 

téhož zákona se písemnost patnáctým dnem po vyv ěšení na ú řední desce Krajského ú řadu – Jiho český kraj 

považuje za doru čenou. 

Po uplynutí lh ůty a vyzna čení údaj ů do záznamu o zve řejnění, musí být neprodlen ě zasláno vyrozumění o 

vyvěšení Krajského ú řadu – Jiho český kraj, Odbor životního prost ředí, zemědělství a lesnictví. 

 

Záznam o zve řejnění:  

Vyvěšeno dne: …………………………     Sejmuto dne: ………………………… 

 
Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 

Razítko a podpis: …………………………………………………… 
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Obdrží:  

účastníci řízení veřejnou vyhláškou 

Oznamovatel  

DS FONTEA a.s., F. Líbala 596, 391 81 Veselí nad Lužnicí 

 

Obdrží pro zve řejnění veřejnou vyhláškou nejmén ě 15 dní:  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační    
DS Město Veselí nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí 

 
Obdrží po nabytí právní moci (s vyzna čením)  

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice 
DS FONTEA a.s., F. Líbala 596, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
DS Město Veselí nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
DS Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32, 

370 21 České Budějovice                                 
DS  Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice, Na Sadech 25, 370 71  České Budějovice 
DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
DS Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, náměstí Republiky  55/I, 39201 Soběslav 
DS Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, odd. Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň  
DS   Povodí Vltavy, st. podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice     

Krajský úřad, Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vod. hospodářství a IPPC 


