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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 34681/2015/OZZL
Sp.zn.: OZZL 34678/2015/kaper

datum: 12. 5. 2015

vyřizuje: Ing. Kateřina Pernikářová

telefon: 386 720 648

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 – zahájení zjišťovacího řízení.
Krajský úřad - Jihočeský kraj, 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),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 6 zákona oznámení záměru
„Prášková lakovací linka pro úpravu kovových dílů, SANTAL spol. s.r.o.“ zpracovaného podle přílohy č. 3 k
zákonu. Oznamovatelem záměru je v souladu s § 6 odst. 1 zákona SANTAL spol. s.r.o., Jiráskova 738/II, 379 01
Třeboň, IČ: 42408121. Sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Společnost SANTAL spol. s r.o. je tradičním českým výrobcem školního nábytku. Předmětem záměru je nová
prášková lakovací linka pro úpravu kovových dílů. Prášková lakovací linka je navržena jako průběžná a je
vybavena koncovým filtračním zařízením s výduchem do pracovního prostředí. Nástřik je prováděn automatickými
2
stříkacími pistolemi. Zpracovávaná plocha bude cca 40 m /h. Předpokládaná kapacita lakovny bude cca 120 000
2
m /rok upravené lakované plochy. Stavba bude provedena na pozemku parc.č. 1740 v k. ú. Třeboň. Jedná se o
rovinatý pozemek v severní části města Třeboň, ve vlastnictví společnosti SANTAL spol. s r.o. Záměr navazuje na
stávající výrobní technologii umístěnou ve výrobních halách, a proto je předkládán v jediné variantě.
Město Třeboň, jako dotčený územní samosprávný celek neprodleně zveřejní v souladu s § 16 odst. 3 zákona na
úřední desce informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet. Doba zveřejnění je dle § 16
odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením Město Třeboň zašle příslušnému
úřadu písemné vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce (informaci lze zaslat také
na e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky), a to v nejkratším možném termínu.
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou v souladu s § 6
odst. 7 zákona zaslat své písemné vyjádření 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 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu - Jihočeský kraj. Datum
vyvěšení informace o zahájení zjišťovacího řízení je uvedeno na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj.
Ve vyjádřeních uvítá příslušný úřad názor, zda je nutné záměr posuzovat podle zákona. V případě požadavku
dalšího posuzování záměru žádá, 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, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a
na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia) - kód záměru JHC734.

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

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111
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ROZDĚLOVNÍK
Oznamovatel (na doručenku)


SANTAL spol.s.r.o., Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň prostřednictvím Bucek s.r.o., Pekařská 364/76, 602 00
Brno

Dotčené územní samosprávné celky (na doručenku)
 Jihočeský kraj, k rukám člena rady paní Ing. Hany Rodinové, Ph.D., U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice


Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

1 x oznámení

Dotčené správní úřady


Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň



Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Územní pracoviště Jindřichův Hradec, Bezručova 857/II,

377 01 Jindřichův Hradec

1 x oznámení

1 x oznámení



Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice



Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – zde

1 x oznámení

 oddělení vodního hospodářství a integrované prevence
 oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Na vědomí (datovou schránkou)


Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10



Městský úřad Třeboň, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

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
Budějovice
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