ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Mgr. Daniel Hovorka, vedoucí odboru
čj.: KUJCK 34139/2011 OMVV/4

datum: 16. 9. 2011

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Na ţádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 2. 9. 2011, týkající se poskytnutí této informace ve
věci:
zaslání dokumentů, které se vztahují k provozovně firmy BENTEX-Plast s.r.o. v ulici U Stropnice v Borovanech a to:
a)

Rozhodnutí, případně Stanovisek Krajského úřadu Jihočeského kraje z hlediska ochrany ovzduší a ochrany
ţivotního prostředí, která byla vydána v souvislosti s povolením provozu.

b)

Rozptylové studie z hlediska imisí znečišťujících látek, která byla součástí povolovacího procesu. Existuje-li
rozptylová studie z období provozu, ţádáme i o její poskytnutí.

c)

Dalších podkladových materiálů – součástí spisu pro povolení provozu případně i změny podmínek povolení
provozu, z nichţ jsou patrné roční bilance pryskyřic a ovzduší znečišťujících látek.

a zodpovězení otázek, které se vztahují k provozovně firmy BENTEX-Plast s.r.o. v ulici U Stropnice v Borovanech a to:
d)

Z jakých důvodů neproběhlo zjišťovací řízení EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.?

e)

Z jakých důvodů neproběhlo řízení o integrovaném povolení provozu podle zákona č. 76/2002 Sb.?

Vám sdělujeme toto:

ad d)

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):
Na základě dostupných materiálů Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví
jako příslušný úřad ve smyslu § 20 písm. b) zákona sděluje, ţe dle ţádosti ze dne 3. 5. 2007 výše uvedený záměr
řešil změnu uţívání haly 2 (H3-1.2) ze skladu na výrobu technologií laminování – ruční zpracování polyesterových
pryskyřic (45 t/rok) na formy, následné obrobení a dokončení výrobků. Nedošlo tedy k naplnění dikce bodu 7.1 –
„Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba zpracování výrobků na bázi elastomerů
s kapacitou nad 100 t/rok“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, a proto projekt nepodléhal zjišťovacímu řízení podle
§ 7 zákona.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, telefonní ústředna: 386 720 111, fax: 386 354 967
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

ad e)

Z hlediska 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:
Právnická osoba BENTEX-Plast s. r. o., se sídlem Hlinská 579, 370 01, České Budějovice - České Budějovice 4,
IČ 260 23 024 (dále jen „provozovatel“), provádí ve své provozovně na adrese U Stropnice 248, 373 12 Borovany
činnost Výroba plastových výrobků a pryţových výrobků, při které vyrábí kompozitní výrobky za pouţití kapalných
nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu. Protoţe tato výroba svým charakterem nesplňuje
ţádnou z kategorií průmyslových činností vyjmenovaných v příloze č. 1 k tomuto zákonu, zákon o integrované
prevenci se na provozovatele nevztahuje.

ad a), b), c)
Pořídili jsme a v příloze tohoto dopisu Vám zasíláme kopie dokumentů vztahujících se ke správním řízením
vedených podle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů o ochraně ovzduší, v platném znění. Jedná se o tyto dokumenty:
1) rozhodnutí čj.: KUJCK 25826/2009 OZZL/4/Gr ze dne 27. 08. 2009 – dodatek PŘ
2) 3x roční hmotnostní bilance rozpouštědel a oznamovací list
3) 5x grafické přílohy rozptylové studie
4) 2x protokol z autorizovaného měření č.: 1434/08, 1492
5) CD disk – Rozptylová studie a Odborný posudek + Dodatek odborného posudku

Vzhledem k Vašemu upřesnění ţádosti o informaci ze dne 7. 9. 2011 Vám nebudou zaslány kopie následujících dokumentů
vztahující se k provozovně firmy BENTEX-Plast s.r.o.:
1) rozhodnutí čj.: KUJCK 12625/2007 OZZL/5/Gr ze dne 30.05.2007 – stavba a zkušební provoz
2) vyjádření ČIŢP zn.: 42/OOO/0714516.02/07/CTV ze dne 15.5.2007
3) rozhodnutí čj.: KUJCK 34808/2007 OZZL/3/Gr ze dne 03.12.2007 – změna doby zkušebního provozu
4) rozhodnutí čj.: KUJCK 13861/2008 OZZL/4/Gr ze dne 30.05.2008 – trvalý provoz + PŘ
5) vyjádření ČIŢP zn.: ČIŢP/42/OOO/00809480.0001/08/CJK ze dne 29.5.2008 – trv.provoz + PŘ
6) rozhodnutí čj.: KUJCK 32448/2008 OZZL/7/Gr ze dne 17.02.2009 – povolení zrušení filtrace
7) stanovisko ČIŢP zn.: ČIŢP/42/OOO/0822244.002/09/CJK ze dne 12.2.2009 – zrušení filtrace
8) výzva a usnesení čj.: KUJCK 32448/2008 OZZL/4/Gr ze dne 17.12.2008 – zajištění měření ke zruš. filtru
9) vyjádření ČIŢP zn.: ČIŢP/42/OOO/0822244.001/08/CJK ze dne 10.12.2008 – k povol. zrušení filtru
11) rozhodnutí čj.: KUJCK 25826/2009 OZZL/4/Gr ze dne 27.08.2009 – dodatek PŘ
12) PŘ – dodatek ze dne 27.8.2009
13) PŘ – původní vydání ze dne 30.05.2008
14) 1x protokol z autorizovaného měření č.: 1298/08

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketingu a vnějších vztahů


5x příloha
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