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Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“), 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, které podal VAFO PRAHA, s.r.o., K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, IČO 614 99 587, 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 „Výroba extrudovaných krmiv – Číčenice“ nemá významný
vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Identifikační údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu: Výroba extrudovaných krmiv – Číčenice
Záměr naplňuje bod 58 „Zařízení k odstraňování nebo zpracování vedlejších produktů živočišného původu
a odpadů živočišného původu.” kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.
2. Kapacita (rozsah) záměru:
Projektovaná výrobní kapacita je 540 tun krmiv za den, instalovány budou ve 3 etapách 3 výrobní linky, každá
s max. projektovanou kapacitou 180 t/den, konečná celková maximální roční produkce krmiv bude při instalaci
všech 3 výrobních linek 197 100 tun. V projektované výrobní kapacitě se jedná o teoretickou maximální
kapacitu, kde nejsou zohledněny provozní a technologické přestávky na seřizování a opravu využívané
technologie.
3. Umístění záměru:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky:

Jihočeský
Číčenice
Číčenice
st. 1038, 1039, st. 1040 a 1010/6

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je využití areálu bývalé cihelny ve správním území obce Číčenice, kdy po stavebních
úpravách stávajícího výrobního areálu zde bude umístěna výroba extrudovaných krmiv (granulí) pro zvířata
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v zájmovém chovu. S ohledem na umístění areálu bývalé cihelny se kumulativní vlivy mohou projevit pouze
související dopravou na silnici II. třídy č. 141 Týn nad Vltavou - Vodňany. Stávající dopravní zatížení této
komunikace bylo zahrnuto do vyhodnocení vlivů na ovzduší a akustickou situaci. V blízkosti se nenachází
žádný jiný obdobný výrobní objekt, těžba na sousedním ložisku cihlářské hlíny byla ukončena. Podle územních
plánů obce Číčenice, Protivína (sídlo Zaboří u Protivína) a obce Dříteň se v blízkosti nenachází žádné nové
rozvojové plochy, které by mohly být v kolizi s výrobním areálem, nebo které by přiblížily novou obytnou
výstavbu blíže k výrobnímu areálu. V Záboří se směrem k výrobnímu areálu nachází ložisko nevýhradního
nerostu (cihlářské suroviny) a jsou zde v územním plánu Protivín navržena protipovodňová opatření (není zde
umožněna bytová výstavba). Areál byl součástí netěženého dobývacího prostoru Záblatí pro cihlářskou
surovinu ID 70624 s ukončenou těžbou - rozhodnutím Okresního báňského úřadu Plzeň o zmenšení
dobývacího prostoru Záblatí č. j.: SBS19071/2018/OBU-06/2 ze dne 13. 8. 2018 byl výrobní areál vyjmut
z tohoto dobývacího prostoru. Východně od areálu je výhradní ložisko cihlářské suroviny (diatomit, jíl), kde
byla ukončena povrchová těžba. V okolí není znám žádný záměr, s nímž by se mohly projevit kumulativní vlivy
s posuzovaným záměrem.
5. Stručný popis technického a technologického řešení:
Výrobní areál bývalé cihelny Číčenice byl stavebně upraven a oznamovatel si jej bude pronajímat od firmy
FTT Investments s.r.o. Předmětem oznámení je tedy umístění technologie výroby extrudovaného krmiva pro
zvířata v zájmovém chovu do stávajícího výrobního areálu, který je v současnosti bez výrobní náplně, a byly
zde provedeny majitelem objektů stavební úpravy. Do výrobní haly budou instalovány postupně 3 výrobní
linky, umístění je plánováno na 3 etapy, vždy po 1 výrobní lince, a to v závislosti na požadavcích odběratelů na
objem výroby. Konkrétním výrobkem budou granule s různým obsahem surovin, dle výrobním tajemstvím
chráněné receptury. Výrobní linky budou mít každá maximální projektovanou kapacitu 180 t výrobků/den, tzn.
celková projektovaná kapacita bude při instalaci všech 3 linek 540 t/den (tj. max. 197 100 tun za rok). Jedná
se o max. projektovanou kapacitu, skutečná produkce bude nižší díky nutným pravidelným provozním
odstávkám výroby, které sníží počet dnů produkce v roce. Provoz bude v 1. etapě 2-směnný s 20 zaměstnanci,
v dalších etapách je plánován provoz 3-směnný. V druhé etapě se předpokládá celkem 40 zaměstnanců a ve
třetí etapě 60 zaměstnanců.
Vstupní suroviny budou dávkovány podle chráněných receptur do přípravny směsi. Odtud směs přechází do
míchacího zařízení “šrotování”. Dále takto připravená směs bude dopravena dopravníky do extruderu.
V extruderu dochází pod vysokým tlakem a teplotou ke spečení a vytvarování hmoty do požadovaného tvaru.
Teplotu a potřebný tlak dodává technologická pára, která bude dodávána parním kotlem. Granule z extrudéru
putují do sušáren Wenger, kde budou sušeny horkým vzduchem. Ze sušáren se granule dopraví do
aplikačního zařízení, ve kterém bude prováděna aplikace vitamínů a dalších přírodních ochucovadel podle
jednotlivých receptur. Z aplikačního zařízení se dopraví granule do chladiče, kde budou vychlazeny na běžnou
skladovací a prodejní teplotu a kompletovány podle požadavků zákazníků. Kompletované výroby budou
distribuovány přímo z kompletační linky na dopravní prostředky. Doprava materiálů bude zajišťována
vysokozdvižnými vozíky na propan-butan nebo na elektrický pohon. Každá výrobní linka bude mít 3 definované
výduchy, kterými bude vzdušnina po vyčistění vypouštěna do vnějšího ovzduší. Tyto výduchy budou osazeny
technickými zařízeními pro maximální vyčištění odcházející vzdušniny (cyklony, vodní pračky). Technologie
výroby extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu je svým charakterem prakticky bezodpadová.
Suroviny, které z nějakého důvodu (např. při náhlém zastavení linky) budou vyřazeny z technologického
procesu, budou znovu zpracovávány. Obaly vstupních surovin jsou oběhové. Papírový odpad bude určen
k recyklaci. Vznikat bude komunální odpad a velmi malé množství nebezpečných odpadů z údržby strojního
zařízení. Voda je využívána ve vlastní výrobě (dle receptur) a ve vodních pračkách pro snižování emitovaných
látek. Navrhovaná technologie plní podmínky využití nejlepších dostupných technik (BAT) - výrobní postup byl
porovnán s dokumenty BREF “Průmysl potravin, nápojů a mléka”. Ve vlastním technologickém procesu nejsou
používány žádné nebezpečné látky.
Výrobní linka se skládá s následujících komponentů: zásobníků surovin, vážících a míchacích zařízení,
šrotovníku, drcení a míchání čerstvých a mražených surovin, extruzní linky, sušení, aplikace ochucovadel,
chlazení, mezizásobníků na hotové výrobky a kompletační linky. Nedílnou součástí výroby jsou i následující
podpůrné systémy: výroba stlačeného vzduchu, výroba páry, čištění odpadních vod, mrazák a chladicí box.
6. Oznamovatel: VAFO PRAHA, s.r.o.
IČO: 614 99 587
Sídlo oznamovatele: K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany
7. Zpracovatel oznámení: Ing. Hana Pešková ze společnosti DHW, s.r.o., Na příkopě 988/31, 110 00 Praha
- Staré Město, IČO 260 50 561, autorizovaná osoba podle § 19 zákona
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Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Výstavbou ani provozem záměru nedojde k významnému zásahu do životního prostředí, ani nedojde
k ohrožení zdraví obyvatel. Záměr bude mít potenciálně negativní vliv na okolí, a to zejména z hlediska emisí
pachových látek do ovzduší. Tento vliv však bude minimalizován opatřeními na snižování emisí těchto látek
(příprava a skladování masa a vedlejších živočišných produktů bude probíhat v uzavřených a chlazených
prostorech. Vzdušnina z každé sušárny bude odtahována jedním řízeným výduchem ventilátorem. Před
výstupem do ovzduší bude zbavována tuhých znečišťujících látek (TZL) v odlučovači (cyklon), poté bude
procházet tzv. protiproudou vodní pračkou). Celkový přehled všech vlivů a zhodnocení jejich významnosti viz
dále bod I., II. a III. odůvodnění rozhodnutí. Z hlediska současné úrovně zatížení území lze, s ohledem na
charakter záměru, považovat záměr ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelný.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z hlediska akceptovatelnosti a únosnosti
území. Z hlediska tohoto nebyl nalezen natolik závažný faktor, který by bránil realizaci předloženého záměru
při předpokladu plnění všech relevantních povinností daných platnou legislativou. V oznámení záměru jsou
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivů záměru na životní prostředí požadované v příloze č. 3
k zákonu. Předložené oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové
dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše základních složek životního prostředí. Konkrétní
podmínky provozu zařízení z hlediska uplatnění integrované prevence a omezení znečištění ve vztahu
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví budou předmětem následného správního řízení. Na základě
vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněných,
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný negativní vliv na životní prostředí a nepodléhá
posuzování podle zákona.

I. Charakteristika záměru

Záměrem je umístění technologie výroby extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu v areálu bývalé
cihelny v Číčenicích. Projektovaná výrobní kapacita je 540 tun krmiv za den, instalovány budou ve 3 etapách 3
výrobní linky, každá s max. projektovanou kapacitou 180 t/den, konečná celková maximální roční produkce
bude při instalaci všech 3 výrobních linek 197 100 tun.

II. Umístění záměru

Záměr je umístěn v areálu bývalé cihelny, který je dle územního plánu obce Číčenice stávající plochou pro
průmysl a výrobu. Areál je umístěn mimo souvislou bytovou výstavbu v návaznosti na komunikaci II. třídy s
napojením na hlavní tah silnice I. třídy I/20 České Budějovice - Písek - Praha. Záměr je v souladu s územním
plánem obce Číčenice a není v kolizi s jinými rozvojovými plochami sousedních obcí.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
V důsledku provozu záměru se nepředpokládá zvýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo. Předmětem
hodnocení zdravotních rizik na obyvatelstvo bývá vždy změna kvality ovzduší způsobená záměrem a hluk. Na
základě výsledků hlukové a rozptylové studie lze konstatovat, že hlukové zatížení vzniklé provozem záměru a
znečištění ovzduší nepřekročí hranici, která by mohla znamenat ovlivnění zdraví obyvatelstva. Na základě výše
uvedených informací je možné konstatovat, že v místech nejbližší obytné zástavby nedojde realizací řešeného
záměru k významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků.
Vlivy na ovzduší a klima
Pro kvantifikaci vlivů produkovaných emisí sledovaných škodlivin byla zpracována rozptylová studie, která byla
součástí oznámení. Z rozptylové studie vyplývá, že posuzovaný záměr po uvedení do provozu nebude
způsobovat překračování limitní úrovně znečištění ovzduší dle platné legislativy. Vlastní výrobou krmiv může
docházet k emisím pachových látek do ovzduší. Emisní limity pro pachové látky nejsou stanoveny, 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, jsou stanoveny pro tyto provozy technické podmínky provozu,
které budou v provozu zavedeny s tím, že příprava a skladování masa a vedlejších živočišných produktů bude
probíhat v uzavřených a chlazených prostorách. Každý výduch ze sušárny je opatřen cyklonem a vodní
pračkou k eliminaci emisí. Vzdušnina z každé sušárny bude odtahována jedním řízeným výduchem
ventilátorem. Před výstupem do ovzduší bude zbavována vzdušnina TZL v odlučovači (cyklon), poté bude
procházet vodní pračkou. Ve vodních pračkách dochází k čištění vzduchu a snižování obsahu TZL a pachových
látek, vyčištěný vzduch je poté volně vypouštěn do okolní atmosféry. Účinnost těchto praček je až 80 %.
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S ohledem na přijatá technická opatření k minimalizaci emisí pachových látek a vzdálenost nejbližší souvislé
obytné zástavby nelze předpokládat významné ovlivnění kvality ovzduší a pohody obyvatelstva.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Dle hlukové studie, která byla součástí oznámení, by u žádného z nejbližších chráněných objektů obytné
zástavby nemělo dojít vlivem záměru k překročení hygienických limitů. Zvýšená dopravní intenzita vyvolaná
umístěním výroby extrudovaných krmiv v areálu bývalé cihelny vyhoví zákonnými požadavkům na dodržení
hodnoty hygienických limitů hlukové zátěže na silnici II/141 v obci Číčenice. Negativní vlivy ostatních
fyzikálních faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Během provozu stávajícího areálu se nepředpokládá, že by nastal vliv na změnu charakteru odvodnění
oblasti, neboť zde již v současnosti jsou zpevněné plochy a nedojde oproti stávajícímu stavu ke změně jejich
rozlohy. Nelze předpokládat ani významné změny hydrogeologických charakteristik, neboť voda bude
odebírána z veřejného vodovodu s dostatečnou kapacitou. Realizace záměru neklade nárok na vznik nových
zdrojů vody. Záměr bude zprovozněn po etapách. V 1. etapě tj., při provozu jedné výrobní linky a 2-směnném
provozu, bude produkce splaškových odpadních vod odpovídat povolenému množství odváděnému na
stávající kořenovou čistírnu odpadních vod (ČOV) a vypouštěných vyčištěných odpadních vod do vod
povrchových (stávající povolení je platné do 31. 12. 2023). Z provozu budou vznikat technologické vody
s organickým znečištěním (vody z oplachu technologie, z vodních praček) a vody z provozu plynové kotelny.
Technologické odpadní vody budou v 1. etapě jímány do bezodtokových jímek a odváženy dle potřeby na
vhodnou ČOV. Před uvedením do provozu druhé výrobní linky, tj. od 2. etapy, bude vybudována nová
mechanicko-biologická ČOV s dostatečnou kapacitou pro všechny 3 etapy záměru (tj. provoz 3 výrobních linek,
3-směnný provoz), na kterou budou odváděny veškeré splaškové a technologické odpadní vody z celého
areálu a souvisejících ubytoven. Záměr nebude mít významný vliv na kvantitu a kvalitu povrchových a
podzemních vod.
Vlivy na půdu
Záměr představuje umístění technologie do stávajícího objektu ve výrobním areálu na zpevněných plochách.
Pozemky dotčené stavbou záměru nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) a ani pozemky určené
k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. Za běžných provozních podmínek nebude mít
záměr vliv na čistotu půd. Vlivy záměru na půdu lze hodnotit jako nulové.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nebude mít vliv na horninové prostředí, v sousedství se nachází výhradní ložisko cihlářských surovin,
kde byla již těžba ukončena. Provoz technologie nebude mít požadavky na přírodní zdroje.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Původní přírodní charakteristiky tohoto území jsou zásadním způsobem změněny. Hodnotné ekosystémy se
zde nenacházejí. Záměr je realizován v existujícím objektu výrobního areálu a nevyžádá se kácení dřevin
rostoucích mimo les. Na plochách výrobního areálu se nepředpokládá, vzhledem k charakteru území, výskyt
žádného zvláště chráněného druhu rostliny či živočicha dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Záměr nezasahuje do žádného prvku
územního systému ekologické stability (ÚSES) ani významného krajinného prvku. Záměr se sice nachází
v blízkosti lesního pozemku a částečně v jeho ochranném pásmu, nemůže však ovlivnit ekologickostabilizační funkci tohoto významného krajinného prvku. Zájmová lokalita není součástí žádného zvláště
chráněného území nebo přírodního parku podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Příslušný úřad také vyloučil, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení
s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Vlivy na krajinu
V tomto případě se jedná o změnu v rámci stávajícího areálu, která je v souladu s územně plánovací
dokumentací. Záměrem je instalace technologie do existujícího výrobního objektu, který je v lokalitě umístěn
dlouhodobě. Umístění technologie nebude mít vliv na krajinný ráz. Vliv záměru na krajinný ráz lze hodnotit
jako nulový.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou ovlivněné žádné kulturní památky. Vzhledem k lokalitě a charakteru záměru nelze
předpokládat žádné archeologické naleziště.
Celkově byly v oznámení negativní vlivy realizace záměru na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny
jako akceptovatelné.
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2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad obdržel dne 5. 6. 2019 oznámení záměru „Výroba extrudovaných krmiv – Číčenice“, které
bylo podáno společností VAFO PRAHA, s.r.o., K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, IČO 614 99 587. Oznámení
podle přílohy č. 3 k zákonu zpracovala Ing. Hana Pešková ze společnosti DHW, s.r.o., Na příkopě 988/31,
110 00 Praha - Staré Město, IČO 260 50 561, která je autorizovanou osobou podle § 19 zákona. Předložené
oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona, proto příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem
č. j.: KUJCK 65508/2019 ze dne 5. 6. 2019. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16
zákona zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 6. 6. 2019 a na úřední desce obce
Číčenice dne 7. 6. 2019. Zároveň bylo oznámení rozesláno k vyjádření dotčeným správním orgánům a
dotčeným územním samosprávným celkům. Rovněž bylo oznámení záměru a informace o probíhajícím
zjišťovacím řízení zveřejněna na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního
prostředí (http://www.cenia.cz/eia) - kód záměru JHC900, a na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje,
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (https://zp.kraj-jihocesky.cz/). Lhůta k vyjádření k oznámení
byla do 6. 7. 2019. Cílem zjišťovacího řízení je u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h)
zákona zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo
ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona. Při určování,
zda záměr nebo jeho změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy
k povaze a rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením a k okolnosti, zda záměr nebo jeho
změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného
druhu kategorie II.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:


Oznámení záměru „Výroba extrudovaných krmiv – Číčenice“ zpracované v květnu 2019 dle přílohy
č. 3 k zákonu Ing. Hanou Peškovou, včetně hlukové studie (Ing. Eliška Bůžková, Zenkl CB spol. s r.o.,
únor 2019) a rozptylové studie (Ing. Ivana Hovorková, EKOPOR, květen 2019)



Vyjádření uvedená v bodě 4.

Krajský úřad obdržel k oznámení záměru od dotčených správních orgánů souhlasná vyjádření bez připomínek,
nebo připomínky mají charakter upozornění na zákonné povinnosti a budou zohledněny v následných
správních řízeních. Žádné z obdržených vyjádření neobsahovalo požadavek na posuzování záměru (první
vyjádření České inspekce životního prostředí (ČIŽP) obsahovalo požadavek na posuzování záměru s ohledem
na nedostatečné vyhodnocení problematiky pachových látek, po doložení požadovaných informací
oznamovatelem, ČIŽP své vyjádření doplnila a již nepožadovala posuzování dle zákona). Dotčené územní
samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona se k oznámení nevyjádřily.
Z obdržených vyjádření vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno
v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily
nebo bránily případné realizaci záměru. Příslušný úřad 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.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení:
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice vyjádření ze dne 4. 7. 2019,
zn.: ČIŽP/42/2019/4560 a vyjádření ze dne 1. 8. 2019, zn.: ČIŽP/42/2019/5110
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vyjádření ze dne
11. 6. 2019, č. j.: KHSJC 17557/2019/HOK.PT- ST
 Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany vyjádření ze dne
4. 7. 2019, zn.: MUVO 5303/2019
 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České
Budějovice vyjádření ze dne 7. 6. 2019, č. j.: SVS/2019/084427-C
5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) ve vyjádření ze dne 4. 7. 2019 upozorňuje na zákonné povinnosti
v oblasti ochrany vod a požaduje posouzení podle zákona z hlediska ochrany ovzduší s ohledem na
nedostatečně vyhodnocení problematiky pachů. Dne 19. 7. 2019 oznamovatel předložil ČIŽP doplnění ve
smyslu připomínek vznesených ve vyjádření ze dne 4. 7. 2019. Na základě tohoto doplnění ČIŽP znovu
posoudila výše uvedený záměr. Po posouzení doplněných podkladů dospěla ČIŽP k názoru, že provozovatel
zhodnotil problematiku pachových látek, a to vzhledem k dostupným informacím z obdobného provozu v
Chrášťanech tak, jak bylo požadováno a jak bylo v současné fázi procesu, vzhledem k dostupným informacím,
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možné. Konkrétní organizační a technická opatření k předcházení vzniku pachových látek a prověření účinnosti
navrhovaných opatření k jejich snížení bude provedeno během zkušebního provozu v rámci integrovaného
povolení tak, aby byly hodnoceny reálné emise tohoto konkrétního provozu.

Vypořádání: Vyjádření ČIŽP ze dne 19. 7. 2019 bylo zasláno po zákonné lhůtě ve smyslu § 6 odst. 8 zákona,
obsahovalo však novou skutečnost, která měla podstatný vliv na výsledek zjišťovacího řízení. ČIŽP revidovala
svůj požadavek na posouzení záměru dle zákona na základě doplnění předloženého ČIŽP. Doplnění
neobsahovalo změnu záměru, pouze upřesnění hodnocení problematiky pachových látek. Konkrétní
organizační a technická opatření budou řešena v rámci následných povolovacích řízení.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS) k záměru nemá žádné připomínky a nepožaduje další
posuzování záměru.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí nepovažuje za nutné další posuzování záměru. Ve vyjádření
jsou dále obsažena upozornění na zákonné povinnosti oznamovatele v následných řízeních v oblasti ochrany
ovzduší, ochrany vod a odpadového hospodářství. Městský úřad Vodňany doporučuje v budoucnu vybudování
nové čistírny odpadních vod, která umožní účinné čištění technologických odpadních vod.

Vypořádání: Oznamovatel v oznámení uvádí, že v 2. a 3. etapě provozu, tedy před zprovozněním 2. výrobní
linky bude vybudovaná nová mechanicko-biologická ČOV s dostatečnou kapacitou pro produkované odpadní
vody, recipientem bude i nadále Zábořský potok. Ostatní upozornění obsažená ve vyjádření odkazují na
povinnosti vyplývající z platné legislativy.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nemá žádné připomínky a nepožaduje
další posuzování záměru.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Poučení
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 Jihočeského kraje, 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 Jihočeského kraje.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru
Obec Číčenice se žádá 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 Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude
rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

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
Oznamovatel
 VAFO PRAHA, s.r.o., K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany – DS
Obdrží se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů
 Jihočeský kraj, prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru kancelář ředitele, úsek
organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Obec Číčenice, Číčenice 79, 387 71 Číčenice - DS
Dotčené správní úřady a samosprávné celky
 Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice - zde
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,
územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice - DS
 Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice - DS
 Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany – DS
 Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9,
370 10 České Budějovice – DS
Na vědomí prostřednictvím DS
 Městský úřad Vodňany, Odbor výstavby a územního plánování, náměstí Svobody 18, 389 01
Vodňany
 Město Protivín, Masarykovo náměstí 128, 398 11 Protivín
 Obec Dříteň, Dříteň 152, 373 51 Dříteň
Obdrží po nabytí právní moci
 VAFO PRAHA, s.r.o., K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany – DS
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