*KUCBX00PT804*
KUCBX00PT804

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 53179/2018/OZZL
Sp.zn.: OZZL 31643/2017/pezo

datum: 20. 4. 2018

vyřizuje: Ing. Petra Zoubková

telefon: 386 720 735

ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 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“), na základě oznámení, podaného společností
Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, 389 01 Vodňany, IČO 25396480, vyjádření dotčených správních orgánů
a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu,
rozhodl
podle ust. § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Vodňany, Nová porážka a
zpracování jatečních kuřat“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

1. Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu: Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Vodňany,
Nová porážka a zpracování jatečních kuřat
Bod 103 „Jatka, masokombináty a zařízení na zpracování ryb (včetně výroby rybí moučky a rybích olejů)
s kapacitou výrobků od stanoveného limitu.“ (tj. 5 tis. t/rok)
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je modernizace a rozšíření výroby v provozovně ve Vodňanech společnosti Vodňanská drůbež, a.s.
V současné době je v provozovně zpracováváno 9 000 ks kuřat za hod. Po rozšíření bude provozovna zpracovávat
12 000 ks/hod. To představuje navýšení maximální produkce ze 42 700 t/rok na 54 000 t/rok. Záměr představuje
demolici stávajících objektů o rozloze 4 362,36 m2, přesun objektů o rozloze 104,89 m 2 a výstavbu nových objektů
na ploše 18 145 m 2. Součástí přesunovaných objektů bude neveřejná čerpací stanice pohonných hmot
s dvouplášťovou nadzemní nádrží o objemu 32 m3.
Umístění záměru:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Jihočeský
Vodňany
Vodňany
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Oznamovatel: Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, 389 01 Vodňany, IČO 25396480,
Zpracovatel oznámení: Mgr. Pavla Dušková, EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice, držitel
autorizace dle § 19 zákona
2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Cílem záměru je modernizace a reorganizace areálu ve Vodňanech. Stávající areál bude rozšířen z 9,03 ha
na 10,04 ha. Vybudován bude nový objekt s kompletní novou porážkovou linkou na zpracování 12 000ks
kuřat/hod. Objekt bude zahrnovat všechny prostory od vyskladnění živých kuřat, jejich porážky, porcování, balení
až po kompletní expedici chlazených a mražených výrobků. V blízkosti řešeného záměru se nacházejí další
záměry EIA - Logistický areál – Vodňany, p.p.č. 575/2 – II. etapa, A. Pöttinger, spol.s.r.o., Vodňany – rozšíření
závodu – zpevněná plocha východ, A. Pöttinger, spol.s.r.o., Vodňany – Rozšíření závodu hala 5-6“. U všech bylo
v závěru zjišťovacího řízení konstatováno, že nemají významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebudou
posuzovány podle zákona. Realizací těchto záměrů vzniká jihovýchodně města Vodňany kompaktní průmyslová
zóna. Možné kumulace s navrženým záměrem jsou především v oblasti navýšení hluku a emisí z dopravy. Dále
dojde k navýšení množství odpadních vod a odpadů.
3. Stručný popis technického a technologického řešení:
Zařízení společnosti Vodňanská drůbež, a.s. v provozovně Vodňany slouží k porážení vykrmené drůbeže
a k úpravě a zpracování živočišných surovin za účelem výroby potravin. V současné době je v provozovně
instalována porážková linka s kapacitou 9 000 ks kuřat/hod. Vyrábí se zde celá chlazená i zmrazená kuřata
a kuřecí díly, masné polotovary z drůbežího masa: marinovaná a kořeněná masa, sekaná, játrové knedlíčky,
smažené polotovary a zmrazené masné polotovary. Záměr představuje demolici 12 objektů především v jižní části
areálu (garáže a autodílna, strojovna chlazení II., sklad MTZ, sklad olejů a hořlavin a oprava palet, skladovací hala
tácků a kartonů, shromažďovací místa nebezpečných odpadů a ostatních odpadů, vodojem a tlaková stanice,
ubytovna, nakládací rampa VTM, administrativní budova tech. úseku). Zásobník N2, stožár osvětlení a čerpací
stanice PHM budou přemístěny. Vybudováno bude 6 nových budov, z toho objekt pro porážku a zpracování
jatečních kuřat je nejrozsáhlejší. V rámci nové výstavby navrhovaného celku bude vybudován nový vjezd pro
nákladní vozy v čisté části areálu a to mezi původní stávající ubytovnou a hlavním tahem Č. Budějovice – Písek –
Praha z ulice Radomilická. Charakter výroby se nemění, jednotlivé technologie budou modernizovány.
Modernizováno bude také předčištění odpadních vod.
SO – N1 – Nová porážka a zpracování jatečních kuřat.
Nová hala je situována do jižní části stávajícího areálu s přesahem na východní straně na stávající pole. Je
navržena jako ocelová konstrukce s příčnými nosnými rámy. Sloupy budou plnostěnné profilu I, vazníky nad 1.NP
budou příhradové o výšce 2,0 m, neboť prostor mezi pásnicemi vazníků bude využit jako technologický pro vedení
instalací a umístění vzduchotechnických jednotek. Šířka haly je 43 až 65 m, celková délka 353 m.
Hala bude rozdělena na čtyři dilatační úseky.
Část A – jednopodlažní, příčný modul 3x 21,5 m, podélný 12x 8,4 m.
Část B – jednopodlažní, příčný modul 2x 21,5 m + 17,5-19 m, podélný 10x 8,4 m.
Část C – jednopodlažní, příčný modul 2x 21,5 m, podélný 3x 8,4 + 7,2 + 3x 8,4m.
Část D – částečně dvoupodlažní, příčný modul 2x 21,5 m (poslední dva moduly 1x 30,5m), podélný 2x 3,9m + 14x
6,0m + 2x 8,4m.
V novém objektu budou umístěný následující výrobní kroky:
- Příjem živé drůbeže
- Omračování kuřat
- Navěšování kuřat
- Poražení a vykrvení kuřat
- Napařování kuřat
- Škubání kuřat
- Kuchání kuřat
- Chlazení kuřat
- Distribuční linka
- Porcování kuřat
- Odsuny z balírny
- Mrazení
- Chladírenský sklad
- Vratné obaly
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- Chladírenské sklady provozní
- Přichlazovací prostory
- Nevratné obaly
- Běháky jako droby
- Vedlejší živočišné produkty
- Sanitace
- Údržba a seřízení
- Šatny, sociální a stravovací zařízení, nástupní trasy
SO-N2 Vodojem a tlaková stanice
Objekt nového vodojemu je přistavěn ze severní strany k objektu úpravny vody v prostoru ochranného pásma I.
stupně vodního zdroje - vrtů. Jedná se o stavbu dvou samostatných nádrží ze železové monolitického betonu.
Nádrže jsou nadzemní.
SO-N3 Trafostanice
Objekt nové trafostanice je přistavěn z východní strany k objektu vodního hospodářství v prostoru ochranného
pásma vodního zdroje - vrtů. Jedná se o stavbu zděnou o velikosti cca 6,8 x 14,5 m.
SO-N4 Strojovna chlazení + trafostanice
Objekt nové strojovny chlazení a její trafostanice je přistavěn ke stávajícímu objektu VTM a to z východní strany.
Jedná se o ocelovou přístavbu opláštěnou PUR panely o velikosti cca 7,0 x 23 m. V rámci nové technologie
strojovny chlazení je plánováno s využitím technologie pro zpětné využití tepla z kompresoru chlazení.
SO-N5 Vrátnice a vjezd pro nákladní vozidla čisté části areálu
Objekt je umístěn při severní straně areálu blíže k hlavnímu tahu Praha – Písek – Č. Budějovice s napojením na
ulici Radomilická. Objekt bude ocelový a z PUR panelů. Obsahuje vrátnici, vjezd přes mostní váhu a vjezd mimo
mostní váhu. Bude sloužit pro vjezd a výjezd svozových a rozvozových vozidel hotových výrobků a zásobování
MTZ.
SO-N6 Myčka nákladních vozidel
Objekt nové tunelové myčky nákladních vozidel je umístěn při severovýchodním rohu areálu. K myčce je
přidružena přesunutá čerpací stanice PHM (SO – N7). Ta je pod přístřeškem, který je součástí myčky. Jedná se
o stavbu z oceli a PUR panelů.
SO-N7 Čerpací stanice PHM
Čerpací stanice PHM bude přemístěna do severovýchodní části k myčce vozidel. Bude vybavena novou
technologií, velikost zůstane stejná. Jedná se o neveřejnou čerpací stanici s výdejem pouze nafty.
SO-N8 Zásobník N2
SO-N9 Stožár osvětlení
Pro možnost parkování osobních vozidel zaměstnanců bude vybudováno dalších 42 parkovacích míst v místě
stávající ubytovny, která bude zdemolována. Parkoviště bude s živičným povrchem. Pro možnost parkování
nákladních vozidel bude vybudováno dalších 15 parkovacích míst v místě nové manipulační plochy před expedicí
a to při východním oplocení areálu. Parkoviště bude s živičným povrchem stejně tak, jako všechny ostatní
manipulační plochy a nově budované komunikace. Stávající kotle včetně jejich umístění budou zachovány. V rámci
modernizace areálu bude provedena výměna hořáků na všech kotlích (K1, K2, K3). Bude provedena modernizace
předčištění odpadních vod. Modernizace spočívá v uspořádání souboru hrubého předčištění do dvou shodných
samostatných paralelních linek, z nichž každá bude zahrnovat rotační síto o výkonu cca 60 m 3/h a flotační jednotku
včetně kompletního příslušenství o nominálním výkonu cca 60 m 3/h. Osazení dvou flotačních jednotek si vyžádá
přístavbu a rozšíření stávajícího objektu haly flotace o další prostor, nezbytný pro umístění nové flotační jednotky.
Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených
v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
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I. Charakteristika záměru
Záměrem investora je modernizace a reorganizace areálu ve Vodňanech. Stávající areál bude rozšířen z 9,03 ha
na 10,04ha.
II. Umístění záměru
Záměr se nachází jihovýchodně od centra města Vodňany v k. ú. Vodňany.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy
Nejbližší trvale žijící obyvatelé jsou cca 250 m západním směrem od areálu společnosti Vodňanská drůbež, a.s.
provozovny Vodňany, kde začíná zástavba města Vodňany. Během provozu se mohou objevovat zdravotní rizika
spojená se zvýšeným hlukem (doprava, VZT), znečištěním ovzduší (doprava, vytápění), psychická zátěž (zápach).
Na základě provedeného orientačního hodnocení vlivů imisí na veřejné zdraví lze konstatovat, že realizací záměru
nedojde k navýšení zdravotního rizika ze znečištěného ovzduší pro obyvatele zájmového území. U některých látek
dojde k mírnému zvýšení imisí, jinde k výraznějšímu snížení imisního zatížení z provozu. Rozdíly jsou způsobeny
malou změnou v dopravě a výraznou změnou v emisích tepelných zdrojů. Výměnou hořáků dojde k snížení emisí
o více než polovinu. Rozdíly ve zdravotním riziku ze stávajícího provozu a navrhovaného jsou minimální.
Dle provedených výpočtů není areál společnosti Vodňanská drůbež, a.s. zdrojem nadměrného hluku. Nárůst
o max. 4dB po realizaci záměru nezpůsobí nárůst zdravotního účinku hluku na nejbližší populaci. Úroveň rizika
zůstane prakticky stejná. Rozsah negativního vlivu realizace posuzovaného záměru na obyvatele lze hodnotit jako
malý, jeho významnost rovněž jako malou.
Vlivy na ovzduší a klima
Součástí předkládaného oznámení je rozptylová studie zpracovaná Ing. Petrem Dvořákem, EKOPOR v únoru
2018, která vyhodnotila imisní zatížení okolí areálu ve dvou variantách za současného a navrhovaného stavu.
Podle výsledků provedeného výpočtu nebude navrhovaný záměr po uvedení do provozu způsobovat překračování
imisních limitů stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a tedy ani nadměrné obtěžování
okolního ovzduší znečišťujícími látkami. Požadavkům platné legislativy vyhovuje i hodnota součtu vypočtených
ročních průměrných koncentrací s předpokládaným pozaďovým zatížením uvažovaného území. Vlivem úprav
zejména u stěžejního zdroje tj. kotelen a modernizace vozového parku, dochází po realizaci u NO 2, CO, PM2,5
a SO2 ke snížení imisního zatížení okolí. U ostatních sledovaných látek (BZN, BaP, PM10) dojde k malému
navýšení proti současnosti. Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jako
malý, jeho významnost také jako malou.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Součástí oznámení záměru je Hluková studie zpracovaná Mgr. Radomírem Mužíkem, EIA SERVIS s.r.o, únor
2018. Z provedených výpočtů vyplývá, že v žádném ze zvolených výpočtových bodů nejsou překračovány platné
hygienické limity. Realizací záměru lze na okraji obytné zástavby města Vodňany očekávat v noční době nárůst
hlukového zatížení až o 4 dB, stále však bude dodržen hygienický limit jak pro denní, tak pro noční dobu.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Areál využívá podzemní vodu ze čtyř hloubkových vrtů (HV3, HV4, HV5 a HV6), které jsou v jižní části areálu.
Pro čerpání podzemních vod jsou v integrovaném povolení stanoveny max. limity povolených odběru pro každý vrt
a maximální celkové limity odběru podzemní vody (uvedeny jsou v kap. B.II.2.Voda). Po rozšíření provozu ve
Vodňanské drůbeži, a.s., provozovna Vodňany se neplánují v zásobování vodou žádné významné změny.
Předmětem inovativních prvků při porážce a zpracování a dále při zavedení technologií pro zpětné využití
odpadního tepla bude spotřeba vody na jednotku produkce nižší. Předpokládá se snížení spotřeby řádově o 6 %
oproti roku 2016. Maximální povolené množství čerpané vody je dostatečné pro navýšení výroby. Během provozu
vznikají průmyslové odpadní vody, splaškové odpadní vody a dešťové vody. Průmyslové a splaškové odpadní vody
a částečně dešťové vody jsou odváděny přes česle a flotační jednotku (slouží k předčištění odpadních vod)
na městskou ČOV Vodňany, dešťové vody z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch jsou přečištěny
v odlučovači ropných látek (GSOL – 10/50). Část dešťových vod je odváděna přes odlučovač ropných látek (GSOL
– 05/65) dešťovou kanalizací do Šírovské strouhy. Rozsah vlivu na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako
malý, jeho významnost jako malou.
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Vlivy na půdu
Plánovaný záměr představuje rozšíření areálu společnosti Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Vodňany o 1,04 ha
východním směrem k silnici I/20 na pozemky ZPF kategorie zemědělská půda. Půda spadá do IV. kategorie
dle BPEJ. Předkládaným záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). Záborem
zemědělské půdy nedojde k významnému negativnímu ovlivnění bilance zemědělské půdy v širším území. Rozsah
vlivu realizace posuzovaného záměru na půdu lze hodnotit jako malý, jeho významnost jako malou.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková území a prognózní zdroje surovin,
žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové deformace. Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze
z hlediska rozsahu hodnotit jako malé, stejně tak jeho významnost.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Rozšíření areálu je plánováno na pozemky, které jsou v současné době polem. Zásah do zvláště chráněných
druhů rostlin dle zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit. Záměr si vyžádá kácení vnitroareálové zeleně (55 ks dřevin
a 569 m2 keřových porostů). Odborem životního prostředí Městského úřadu ve Vodňanech bylo 6. 10. 2017 vydáno
Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin, které obsahuje požadavek na realizaci náhradní výsadby (70ks listnatých
dřevin) a další opatření minimalizující negativní vliv na faunu a flóru. Záměrem nebude dotčeno žádné zvláště
chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, prvky ÚSES. Posuzovaný záměr neovlivní propustnost krajiny pro
migrující živočichy a nezpůsobí vznik jejich izolovaných populací. Nebudou dotčeny významné krajinné prvky ani
prvky ÚSES. Realizace záměru nezpůsobí vyhubení žádného zvláště chráněného živočišného druhu ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb. Při terénním průzkumu nebyl na ploše ani v jeho okolí žádný takový druh zaznamenán.
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na flóru, faunu a ekosystémy lze hodnotit jako malý, jeho
významnost také jako malou.
Vlivy na krajinu
Na základě provedené analýzy je možno konstatovat, že navrhovaný záměr nepředstavuje významný zásah do
zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Krajinný ráz v zájmovém území již
obsahuje negativní prvky. Plánovaný záměr nebude mít významný vliv na krajinný ráz. Rozsah vlivu realizace
posuzovaného záměru na chráněná území, ÚSES a krajinný ráz lze hodnotit jako malý, jeho významnost také jako
malou.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr se nedotýká nemovitých kulturních památek. Zájmové území se nachází v území s archeologickými nálezy
3. kategorie. Pokud by k odkrytí archeologických nálezů došlo, bude investor postupovat podle zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V případě požadavku orgánu státní památkové péče
umožní investor provedení záchranného archeologického průzkumu. Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru
na hmotný majetek a kulturní památky lze klasifikovat jako malý, jeho významnost rovněž jako malou.
Celkově byly v oznámení negativní vlivy realizace záměru na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny
jako akceptovatelné.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, který je příslušným úřadem podle § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 2. 3. 2018
oznámení záměru „Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Vodňany, Nová porážka a zpracování jatečních kuřat“,
které podala společnost Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, 389 01 Vodňany, IČO 25396480 (dále též
„oznamovatel“) prostřednictvím STUDIO DOLMEN s.r.o., Novohradská 745/21, 370 01 České Budějovice, IČO
25168720. Předložené oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona, proto příslušný úřad zahájil zjišťovací
řízení dopisem čj. KUJCK 32464/2018/OZZL ze dne 5. 3. 2018. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla
v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje dne 6. 3. 2018 a na úřední desce města
Vodňany dne 7. 3. 2018. V téže lhůtě bylo oznámení rozesláno k vyjádření dotčeným správním orgánům a
dotčeným územním samosprávným celkům. Rovněž bylo oznámení záměru a informace o probíhajícím zjišťovacím
řízení zveřejněno na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(www.cenia.cz/eia) nebo (www.mzp.cz/eia) - kód záměru JHC854 případně na stránkách http://www.krajjihocesky.cz/ (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Lhůta pro vyjádření k oznámení byla
do 5. 4. 2018. Cílem zjišťovacího řízení je u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona
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zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní
s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky
podle zákona. Při určování, zda záměr nebo jeho
příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru,
záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou
příslušného druhu kategorie II.

prostředí, případně zda mohou samostatně nebo ve spojení
významné lokality nebo ptačí oblasti a zda budou posuzovány
změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží
k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením a k okolnosti, zda
limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu u záměrů

3. Podklady pro vydání rozhodnutí:


Oznámení záměru „Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Vodňany, Nová porážka a zpracování jatečních
kuřat“, které zpracovala Mgr. Pavla Dušková, EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice



Vyjádření uvedená v bodě 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení:





Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vyjádření ze dne 12. 3. 2018,
č. j. KHSJC 06073/2018/HOK. PT-ST
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice vyjádření ze dne 3. 4. 2018,
č. j. ČIŽP/42/2018/2724
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního
hospodářství a integrované prevence č. j. KUJCK 37573/2018/OZZL ze dne 15. 3. 2018
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí vyjádření ze dne 3. 4. 2018, č.j. MUVO 2425/2018

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích nemá k záměru připomínky.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice z hlediska ochrany vod s ohledem
na skutečnost, že v integrovaném povolení jsou stanoveny závazné podmínky provozu pro vypouštění odpadních
vod, žádá, aby ji oznamovatel (i provozovatel kanalizace a ČOV) informoval o zahájení modernizace předčisticího
zařízení.
Vypořádání: Upozornění a požadavky obsažené ve vyjádření budou řešeny v rámci dalších řízení vedoucích
k povolení záměru.
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního hospodářství
a integrované prevence upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 2 odst. i) bod 1. zákona č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci) v platném znění, se jedná o podstatnou změnu integrovaného povolení. Podstatná
změna integrovaného povolení bude provedena na základě oznámení plánované změny zařízení provozovatelem.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona o integrované prevenci práva a povinnosti vyplývající ze stavebního
povolení, nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, vydaného podle stavebního zákona lze
vykonávat nejdříve ode dne nabytí právní moci integrovaného povolení.
Vypořádání: Upozornění a požadavky obsažené ve vyjádření odkazují na povinnosti vyplývající z platné legislativy
nebo se jedná o požadavky, které budou řešeny v rámci dalších řízení vedoucích k povolení záměru.
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí upozorňuje na to, že lze očekávat výskyt hnízd určitých druhů
ptáků a to zejména ve střešních a půdních prostorech bouraných objektů. Vzhledem k této skutečnosti upozorňuje
na dodržování § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - Ochrana
volně žijících ptáků. Dále uvádí, že zpracované hydrogeologické posouzení RNDr. Marcela Homolky z února 2018
se nezabývá zhodnocením míry rizika ovlivnění hladiny podzemních vod v předmětném vodním útvaru
dlouhodobým vysokým odběrem podzemních vod. V této souvislosti upozorňuje na přednostní vyhrazení zdrojů
podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro zvláštní účely (viz § 29 vodního zákona).
Pro stavební projednání stavebního objektu „Nová porážka a zpracování jatečních kuřat“, společnosti Vodňanská
drůbež, a.s., provozovny Vodňany, je nutné požádat o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady.
Z hlediska ochrany ovzduší pouze připomíná nutnost provedení vhodných technických a organizačních opatření
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ke snížení prašnosti v průběhu výstavby. Realizace uvedeného záměru je podmíněna vydáním souhlasu
k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
Vypořádání: Upozornění a požadavky obsažené ve vyjádření odkazují na povinnosti vyplývající z platné legislativy
nebo se jedná o požadavky, které budou řešeny v rámci dalších řízení vedoucích k povolení záměru.
Dotčené územní samosprávné celky se k oznámení nevyjádřily. Žádné obdržené vyjádření neobsahovalo
požadavek na posuzování záměru. Na základě vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel
příslušný úřad k závěru, že vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny
a není potřeba je v dalším procesu posuzování upřesňovat a doplňovat. Vznesené požadavky budou řešeny
v rámci dalších řízení. Výstavbou ani provozem záměru nedojde k významnému zásahu do životního prostředí ani
nedojde k ohrožení zdraví obyvatel. V oznámení záměru jsou konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele
vlivů záměru na životní prostředí požadované v příloze č. 3 k zákonu. Příslušný úřad na základě výše uvedeného
nepovažuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona.
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, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení
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 musí
dotčená veřejnost doložit v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení
na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Město Vodňany žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou
zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyrozumění o vyvěšení Krajskému úřadu – Jihočeský kraj,
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední
desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým
dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj se písemnost považuje za doručenou.
Záznam o zveřejnění:

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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ROZDĚLOVNÍK

Obdrží účastník řízení (zmocněný zástupce oznamovatele) (datovou schránkou)
 Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, 389 01 Vodňany prostřednictvím STUDIO DOLMEN s.r.o.,
Novohradská 745/21, 370 01 České Budějovice
Obdrží se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů



Jihočeský kraj prostřednictvím: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Město Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Dotčené správní úřady a samosprávné celky
 Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany prostřednictvím DS




Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště
Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice prostřednictvím DS
Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice prostřednictvím DS
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice
prostřednictvím DS

Na vědomí (datovou schránkou)
 Městský úřad, odbor výstavby a územního plánování, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
Obdrží po nabytí právní moci (datovou schránkou)
 Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, 389 01 Vodňany prostřednictvím STUDIO DOLMEN s.r.o.,
Novohradská 745/21, 370 01 České Budějovice
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