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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 zplnomocněný zpracovatel oznámení Ing. František Hezina, Na 
Folimance 2154/17 – Vinohrady, 120 00 Praha 2, v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. za oznamovatele: 
Zambelli – technik, spol. s r. o., Tovární 177, Domoradice, 381 01 Český Krumlov, IČ 15789578 (dále též 
„oznamovatel“), a po provedeném zjišťovacím řízení podle ust. § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. rozhodl, že 
předložený záměr:  

„  Rozšíření skladovacího prostoru pro látky k aplikaci PUR přístavbou skladu s p říst řeškem ke stávající 
výrobní hale “ 

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

1. Identifika ční údaje  

a) Název záměru  

„Rozšíření skladovacího prostoru pro látky k aplikaci PUR přístavbou skladu s p řístřeškem ke stávající 
výrobní hale“ 

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

Dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. jde o rozšíření stávajícího záměru uvedeného v příloze č. 1 
k zákonu č. 100/2001 Sb, kategorie II bod 10.4 a podlimitního záměru k bodu 7.1. Záměr vlastní kapacitou 
dosáhne příslušné limitní hodnoty bodu 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; 
kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t).  

c) oznamovatel: 

Zambelli – technik, spol. s r. o., Tovární 177, Dom oradice, 381 01 Český Krumlov, I Č 15789578 

k zastupování zplnomocněn: Ing. František Hezina, Na Folimance 2154/17 – Vinohrady, 120 00 Praha 2 

d) zpracovatel oznámení: 

Ing. František Hezina, Na Folimance 2154/17 – Vinohrady, 120 00 Praha 2 

Čj.:  KUJCK 81426/2015 OZZL   
Sp.zn.:   OZZL 70707/2015   

 datum:  04.11.2015  vyřizuje:  Ing. Petr Lázni čka  telefon: 386 720 770

+LVDCY11JNH:6+   
  KUCBX00IMG95 
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2. Kapacita (rozsah) zám ěru:  
kapacita nového skladu: 14 000 l 
nová výroba: spotřeba surovin za rok: Polyol 34.500 kg, Izokyanát 47.000 kg, čisticí prostředek 15 - 20 kg  

3. Umíst ění záměru  (kraj, obec, katastrální území)  

kraj: Jihočeský 
obec: České Budějovice  
kat. území: České Budějovice 4, pozemek p.č. 1201/160  

4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry  
Záměrem na pozemku p.č. 1201/160 v k.ú. České Budějovice 4 bude přístavba nového skladu ke stávající výrobní 
hale č. 6 společnosti Zambelli – technik, spol. s r. o. Sklad se dvěma havarijními podlahovými vanami bude sloužit 
pro uskladnění chemikálií pro výrobu. Kapacita skladu bude 14 000 litrů. Dále bude ve stávající výrobní hale č. 6 
instalováno nové zařízení na vypěňování PUR, které bude obdobné jako již instalovaná dvě zařízení v hale č. 1.  
Jedno původní zařízení v hale č. 1 bude zároveň nahrazeno novým. Stávající výrobní kapacita bude po instalaci 
nového zařízení navýšena s předpokládanou spotřebou za rok: Polyol 34.500 kg, Izokyanát 47.000 kg, čisticí 
prostředek 15 - 20 kg, ale nebude dosahovat limitní hodnoty uvedené v příloze č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 
kategorie II v bodě 7.1. 

5. Stru čný popis technického a technologického řešení  
Přístavba s pultovou  střechou o rozměrech 24 m x 9,1 m ke stávající výrobní hale č. 6 bude tvořena celkem čtyřmi 
moduly délky 6 m. Šířkou 9,1 m bude přístavba navazovat na stávající východní přístavek. V krajním modulu bude 
sklad, který bude obezděn na vnitřní šířku 5,6 m a délku 8,7 m (vnější rozměry 6,4 x 9,1 m). Vnitřní prostor skladu 
bude 49 m2. Podlaha ve skladu bude betonová s hydroizolací a potěrovou vrstvou s přirozenou nekluzností. Sklad 
se dvěma havarijními podlahovými vanami o délce 2,5 m, šířce 1,5 m a s hloubkou 40 cm (záchytný objem 1,5 m3) 
bude sloužit pro uskladnění chemikálií v sudech nebo  IBC kontejnerech 120 x 100 x 115 cm. Obvodové zdi skladu 
budou tepelně izolovány, omítky budou štukované. Odvětrání skladu bude řešeno, jako havarijní nucené 
podtlakové odvětrání s ventilátorem na střeše skladu. Zbývající část přístavby bude tvořena z východní podélné 
strany otevřeným přístřeškem určeným k manipulacím. Vnitřní výška skladu ve vyšší části přiléhající ke stávající 
stěně výrobní haly č. 6 bude 4,2 m, v nižší části 4 m. Konstrukce přístavby bude tvořena rámem ze sloupů a z U 
ocele. Na sloupech budou uloženy vaznice s nosným trapézovým plechem. Srážkové vody ze střechy budou 
svedeny do dešťové kanalizace. 

Z uskladněných chemikálií se bude ve výrobních halách č. 1 a 6 vyrábět polyuretanová směs, která se vtláčí do 
výrobků. V hale č. 1 s již instalovanými dvěma zařízeními na vypěňování PUR bude jedno původní zařízení 
nahrazeno novým. Další nové zařízení na vypěňování PUR bude nově instalováno v hale č. 6. Stávající výrobní 
kapacita bude po instalaci nového zařízení navýšena s předpokládanou spotřebou surovin za rok: Polyol 34.500 
kg, Izokyanát 47.000 kg, čisticí prostředek 15 - 20 kg. Z nového skladu bude izokyanát a polyol za pomoci čerpadel 
čerpán přímo do dávkovací jednotky zařízení v hale č. 6. Z technologie nebude vyveden výduch do ovzduší. Složky 
reagují bez vzniku vedlejších reakčních produktů. Pro výrobu PUR jsou vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné 
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
v platném znění, stanovené specifické emisní limity. Předpokládá se třísměnný provoz.  

Odůvodn ění 
Oznámení zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu bylo v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. předloženo 
dne 15. 9. 2015 a doplněno dne 21. 9. 2015. Zpracovatelem oznámení je Ing. František Hezina, Na Folimance 
2154/17 – Vinohrady, 120 00 Praha 2, který je autorizovanou osobou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
zmocněnou k zastupování oznamovatele: Zambelli – technik, spol. s r. o., Tovární 177, Domoradice, 381 01 Český 
Krumlov. Oznámení obsahovalo v příloze stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody z hlediska možného 
významného vlivu záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a plnou 
moc, ale neobsahovalo vyjádření příslušného stavebního úřadu o vztahu k územnímu plánu. Záměr je situován ve 
výrobním areálu oznamovatele a je přístavbou k jedné ze stávajících hal. 
Záměr je rozšíření stávajícího záměru uvedeného v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb, kategorie II 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 je podlimitní k bodu 7.1 (Výroba 
nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou 
nad 100 tun/rok) kategorie II. uvedené přílohy. Protože změna záměru vlastní kapacitou dosáhne příslušné limitní 
hodnoty v bodě 10.4 kategorie II. přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., byl dle § 7 tohoto zákona záměr podroben 
zjišťovacímu řízení. Oznámení a informace o zahájení zjišťovacího řízení ze dne 23. 9. 2015 s čj. KUJCK 
71167/2015 OZZL byla elektronicky zveřejněna na www.cenia.cz  pod označením JHC751 a dne 24. 9. 2015 
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vyvěšena na úřední desce Jihočeského kraje. Statutární město České Budějovice zveřejnilo tuto informaci na 
úřední desce dne 29. 9. 2015. Každý mohl své námitky ke zjišťovacímu řízení uplatnit do 19. 10. 2015. Svá 
závazná stanoviska mohli uplatnit i dotčené úřady a samosprávné celky. Krajský úřad obdržel k oznámení celkem 
3 vyjádření 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. Z vyjádření 
vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by zásadním způsobem zpochybnily nebo 
bránily případné realizaci záměru. V rámci zjišťovacího řízení obdržel Krajský úřad vyjádření těchto dotčených 
správních úřadů: 

Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 16. 10. 2015,  
zn.: ČIŽP/42/IPP/1513480.001/15/CDV 

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje  se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne 6. 10. 2015, 
čj.: KHSJC 26762/2015/HOK CB-CK 

Magistrát m ěsta České Bud ějovice, odbor ochrany životního prost ředí, vyjádření ze dne 12. 10. 2015, č.j..: 
OOŽP/8846/2015/Ko 

Uvedené dotčené správní úřady se záměrem souhlasí a připomínky uvedené ve vyjádřeních a stanovisku mají 
charakter upozornění a doporučení, případně se týkají povinností vyplývajících z příslušné legislativy. Dotčené 
územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb. a 
ostatní oslovené dotčené orgány se k oznámení nevyjádřily. 

Podrobné rozpracování uvedených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů: 

Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát České Bud ějovice ( ČIŽP) v uvedeném vyjádření 
nepožaduje další posuzování záměru a má připomínky vyplývající z platné legislativy (ochrana vzrostlých dřevin, 
havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 
následků) a nedostatečného biologického průzkumu a popisu okolí záměru.  

Připomínky a doporučení mají pro oznamovatele informativní význam a jsou součástí platné legislativy. Nedostatky 
ve zpracování oznámení (lokální biokoridor Rudolfovský potok) a připomínky k biologickému hodnocení nejsou 
významné, neboť jak je uvedeno ve vyjádření, vzhledem k umístění lze výskyt zvláště chráněných živočichů a 
významný vliv na faunu a floru vyloučit 

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje (KHS) v uvedeném vyjádření nemá při dodržování 
bezpečnostních a dalších legislativních požadavků významné připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.  

Magistrát m ěsta České Bud ějovice, odbor ochrany životního prost ředí v uvedeném vyjádření upozorňuje na 
nakládání s odpady při stavebních pracích a dodržení zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění a dále 
na povinnost zpracování a schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2a a likvidaci dešťových vod dle § 5 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

Připomínky a doporučení mají pro oznamovatele informativní význam a jsou součástí platné legislativy.  

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. 

Nový sklad je situována vedle stávající haly, kde bude zároveň instalováno výrobní zařízení a nachází se 
v průmyslové zóně města. Celkové navýšení dopravy díky zvýšení produkce nebylo hodnoceno, ale vzhledem 
k tomu, že současná výroba činí cca dvě třetiny budoucí výroby, nebude navýšení významné. Nejbližší objekt k 
bydlení s č. p. 263 je vzdálen cca 630 metrů. Technologie výroby nemá přímý výduch a odvětrávání do ovzduší. 
Složky reagují bez vzniku vedlejších reakčních produktů. Ze skladu je pro případ havárie nucené podtlakové 
odvětrání. 

Krajský ú řad tedy 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 a obdržené připomínky měly spíše upozorňující a 
informativní smysl pro oznamovatele. Záměr nemá významný vliv na životní prostředí  
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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 Statutární m ěsto České Bud ějovice 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: …………………………………………………… 

 

 

 

Obdrží:  

účastníci řízení veřejnou vyhláškou 

osobn ě: 

Zambelli – technik, spol. s r. o., Tovární 177, Domoradice, 381 01 Český Krumlov prostřednictvím Ing. František 
Hezina, Na Folimance 2154/17 – Vinohrady, 120 00 Praha 2 + došlá vyjádření 

Obdrží pro zve řejnění veřejnou vyhláškou nejmén ě 15 dní:  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační (žádost o vyvěšení na úřední desce 15 dní) 
DS Statutární město České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II / 1, 370 92 České Budějovice (žádost o vyvěšení na 

úřední desce 15 dní) 
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Obdrží po nabytí právní moci (s vyzna čením)  

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice (radní Ing. Hana Tůmová, Ph.D.) 
 Zambelli – technik, spol. s r. o., Tovární 177, Domoradice, 381 01 Český Krumlov prostřednictvím Ing. František 

Hezina, Na Folimance 2154/17 – Vinohrady, 120 00 Praha 2 
DS Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, Nám. Přemysla Otakara II / 1, 370 92 České 

Budějovice 
DS Statutární město České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II / 1, 370 92 České Budějovice 
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  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - odd ělení  ochrany ovzduší  a 
nakládání s odpady 
 


