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Čj.: KUJCK 53065/2015 OZZL 
Sp. zn.: OZZL 53001/2015/pela  

 datum: 13.07.2015 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

„Dostavba areálu Fontea a.s., Veselí nad Lužnicí“ -  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 „Dostavba areálu Fontea a.s., Veselí nad Lužnicí“ 
zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení předložila v souladu s § 6 odst. 1 zákona společnost 
FONTEA a.s., F. Líbala 596, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ: 26029073, prostřednictvím pro územní a stavební 
řízení zplnomocněného zástupce Libora Kocha, Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 70 200 Ostrava (nikoliv pro řízení 
EIA). Zpracovatelem oznámení je Mgr. Václav Novák, Hřbitovní 449, 398 11 Protivín. Sdělujeme Vám, že jde o 
záměr uvedený v příloze č. 1 k zákonu, 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. …..).  Záměr naplňuje limit uvedeného bodu a 
bude podroben zjiš ťovacímu řízení podle § 7 zákona.  
 
Předmětem záměru je koncentrovat výrobní prostory pro umístění stáčecích linek a navýšení nedostatečných 
skladovacích kapacit produkovaných výrobků v areálu. 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, přečerpávací splaškovou kanalizaci a výsadbu zeleně.  

Město Veselí nad Lužnicí 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  
na internetových stránkách agentury CENIA (www.cenia.cz/eia) nebo (www.mzp.cz/eia)  - kód zám ěru JHC744 
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  
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ROZDĚLOVNÍK  

Oznamovatel  

DS FONTEA a.s., F. Líbala 596, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
 
Dotčené územní samosprávné celky (na doru čenku)  

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
Město Veselí nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí      1 x oznámení  
 
Dotčené správní ú řady  
Městský úřad Soběslav, náměstí Republiky  55/I, 39201 Soběslav 

odbor životního prostředí 
odbor výstavby a regionálního rozvoje            1 x oznámení 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, úz. pr. Tábor, Palackého 350, 390 01 Tábor     1 x oznámení  
Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice       1 x oznámení  
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, odd. Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň 1 x oznámení 
Povodí Vltavy, st. podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice    1 x oznámení 
Krajský úřad, Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního hospodářství a 
IPPC – zde                1 x oznámení 
 
Na vědomí  

DS Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuz. vlivů na živ. prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
 Mgr. Václav Novák, Hřbitovní 449, 398 11 Protivín  

Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední 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  

 


