Informace odboru ochrany ovzduší k žádosti o závazné stanovisko podle § 11 odst. 1
písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, obdrželo dne 21. 11. 2012 žádost
společnosti APP – PROJEKT s.r.o., Jírovcova 24a, 370 01 České Budějovice o závazné
stanovisko podle § 11 odst. 1 písm.b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
k územnímu řízení pro stavbu „ A. Pöttinger spol. s.r.o., Vodňany - Rozšíření závodu - hala
5 - 6“.
Součástí předkládaného záměru rozšíření závodu je mimo jiné i vybudování nového
parkoviště pro potřeby zaměstnanců s navrženou kapacitou 504 parkovacích stání pro osobní
automobily a 17 stání pro motocykly.
Předmětný záměr se nachází na východním okraji města Vodňany, v k. ú. Vodňany, hlavní
pozemek parc. č. 570/2.
Zdrojem znečišťování ovzduší bude mimo jiné automobilová doprava vyvolaná provozem
předmětného záměru.
Závazné stanovisko bude podkladem k navazujícímu řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Dne 20. prosince 2012 vydal odbor ochrany ovzduší souhlasné závazné stanovisko (č.j.:
99588/ENV/12) pro navazující územní řízení pro stavbu“A. Pöttinger spol. s.r.o., Vodňany
- Rozšíření závodu - hala 5 - 6“. k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500
parkovacích stání podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší,
s následujícími podmínkami:
1. v rámci výstavby záměru budou realizována účinná opatření ke snížení prašnosti
(zkrápění, instalace protiprašných zábran, k činnostem produkujícím prašnost budou
využívána vlhká období, bude zajištěna očista všech mechanizmů při odjíždění
z upravované plochy, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových
komunikací),
2. všechna opatření prováděná k omezení prašnosti budou zařazena do provozních
předpisů a bude zajištěno prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními,
3. po dokončení stavebních prací budou provedeny úpravy okolního terénu včetně ploch
dotčených stavební činností, upravené plochy budou osety travním semenem a osázeny
na vybraných místech okrasnými keři a stromy,
4. v případě, že se mezi komunikacemi v blízkosti obytné zástavby, které budou
nejvýznamněji zatíženy nárůstem dopravy, nenachází v současné době izolační zeleň,
bude zajištěna její výsadba a péče o ni,
5. v době výstavby budou dopravní trasy přednostně voleny mimo obytnou zástavbu
a prašný náklad při přesunech bude řádně zaplachtován.
Bližší informace lze získat na odboru ochrany ovzduší.

