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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 139627/2018/OZZL-10
Sp.zn.: OZZL 80627/2015/stgy

datum: 14. 11. 2018

vyřizuje: Ing. Štefan Győrög

telefon: 386 720 746

Sdělení k vyhlášeným podmínkám výběrového řízení
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný úřad podle § 28 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 1. 11. 2018 od insolvenčního správce,
kterým je pan Ing. David Jánošík, písemnost „PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 20180009, Výrobní areál
SETUZA, Mydlovary u Dívčic“, osvědčující termín konání výběrového řízení ve dnech 31. 10. 2018 až 30. 11.
2018.
Předmětem výběrového řízení je soubor věcí movitých a nemovitých za výrobním areálem „SETUZA, a. s. –
výroba FAME, Mydlovary 90, 373 48 Dívčice“ (dále jen „zařízení“), dříve provozovaném právnickou osobou
SETUZA, a. s., se sídlem Žukovova 100/27, 401 29 Ústí nad Labem – Střekov, IČO 467 08 707 (dále jen
„provozovatel“).
Za účelem informování případného zájemce o předmětný výrobní areál doplňujeme rekapitulaci krajským úřadem
provedených úkonů:
- dne 6. 9. 2007 krajský úřad provozovateli pro zařízení vydal integrované povolení č. j.: KUJCK 13566/2007
OZZL/15 Gy, kterým zároveň schválil „Plán opatření pro případ ekologické havárie“ (v současné době je
integrované povolení ve znění nepodstatné změny č. 1 č. j. KUJCK 13504/2010 OZZL/4 Gy ze dne 10. 06.
2010 a nepodstatné změny č. 2 č. j.: KUJCK 23887/2012 OZZL/3 Gy ze dne 09. 10. 2012),
- dnem 29. 9. 2007 provozovatel na dobu neurčitou přerušil fyzické provozování výrobního a souvisejících
zařízení,
- dne 23. 11. 2007 krajský úřad od provozovatele obdržel písemnosti „Technologické instrukce pro nakládání
s odpady – výroba FAME Mydlovary“, „Provozní řád kanalizace a LAPOLu v závodě Mydlovary“ a „Soubor
technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování
ovzduší pro SETUZA a.s., závod STZ3 Mydlovary“, které byly doplněny podle podmínek stanovených
v integrovaném provolení,
- dne 17. 3. 2008 krajský úřad od provozovatele obdržel písemnost „Informace o plnění integrovaného
povolení pro zařízení SETUZA, a. s.: Výroba FAME - Mydlovary“, ve které bylo v rámci vyhodnocení
provozní činnosti za rok 2007 oznámeno, že „Z důvodu snížené poptávky byla výroba zastavena od 22.20
hod dne 29. 9. 2007 a zařízení je odstavena do současné doby.“,
- dne 1. 4. 2009 krajský úřad od provozovatele obdržel písemnost „Informace o plnění integrovaného
povolení pro zařízení SETUZA, a. s.: Výroba FAME - Mydlovary“, ve které se uvádí, že zařízení bylo
po celý rok 2008 mimo provoz kromě ČOV, na kterou přicházely splaškové a průsakové vody,
- dne 15. 3. 2010 krajský úřad od provozovatele obdržel písemnost „Informace o plnění integrovaného
povolení zařízení ´SETUZA, a. s. – výroba FAME, Mydlovary 90, 373 48 Dívčice´“ s upřesněním, že
zařízení bylo po celý rok 2009 mimo provoz, a s informací, že na základě plné moci ze dne 1. 1. 2010 je
„ve všech věcech vztahujících se k oblastem ochrany vod a vodního hospodářství, odpadového
hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany přírody“ za ni oprávněna jednat právnická osoba Spolek
pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem,
IČO 000 11 789 (dále jen „Spolchemie“),
- dne 10. 6. 2010 krajský úřad na základě výsledků přezkumu, provedeného v zařízení dne 5. 5. 2010
(na základě oznámení zahájení přezkumu ze dne 26. 4. 2010), vydal změnu integrovaného povolení č.j.
KUJCK 13504/2010 OZZL/4 Gy,
- dne 22. 3. 2011 krajský úřad od Spolchemie prostřednictvím insolvenčního správce dlužníka SETUZA a. s.
zařízení provozovatele (Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková; dále jen „insolvenční správce I.“) obdržel
ohledně zařízení provozovatele písemnost „Informace o plnění integrovaného povolení zařízení ´SETUZA,
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a. s. – výroba FAME, Mydlovary 90, 373 48 Dívčice´ za rok 2010“, ve které se uvádí, že „... V roce 2010
nebylo zařízení provozováno a v současnosti se neplánuje obnovení výroby. ... Zařízení bude s největší
pravděpodobností i v roce 2011 v dlouhodobé odstávce, neplánuje se ukončení provozu.“,
dne 26. 3. 2012 krajský úřad od insolvenčního správce I. obdržel písemnost „Informace o plnění
integrovaného povolení zařízení ´SETUZA, a. s. – výroba FAME, Mydlovary 90, 373 48 Dívčice´ za rok
2011“, ve které se uvádí, že „... V roce 2011 nebylo zařízení provozováno a v současnosti se neplánuje
obnovení výroby. ... Zařízení bude s největší pravděpodobností i v roce 2012 v dlouhodobé odstávce,
neplánuje se ukončení provozu.“,
dne 9. 10. 2012 krajský úřad na základě ohlášení plánované změny v zařízení ((ze dne 13. 9. 2012;
odpojení areálových komunálních odpadních vod, které jsou svedeny na čistírnu odpadních vod jiného
subjektu působícího v areálu (právnická osoba Dirninger POTRUBÍ A MONTÁŽE s. r. o.), uvedené
do provozu dne 3. 5. 2011 kolaudačním souhlasem o užívání stavby; z pozemku, na kterém je umístěno
zařízení, tak odcházejí pouze dešťové a povrchové průsakové vody z okolí, na biologickou čistírnu
odpadních vod společnosti SETUZA a. s. nejsou přiváděny žádné odpadní vody jiných původců)) vydal
změnu integrovaného povolení č. j. KUJCK 23887/2012 OZZL/3 Gy,
dne 8. 4. 2013 krajský úřad od insolvenčního správce I. obdržel písemnost „Informace o plnění
integrovaného povolení zařízení ´SETUZA, a. s. – výroba FAME, Mydlovary 90, 373 48 Dívčice´ za rok
2012“, ve které se uvádí, že „... V roce 2012 nebylo zařízení provozováno. ... Zařízení bude s největší
pravděpodobností i v roce 2013 v dlouhodobé odstávce, neplánuje se ukončení provozu.“,
dne 4. 6. 2015 byla Českou inspekcí životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (dále jen
„ČIŽP“), za účasti zástupce krajského úřadu (jako přizvané osoby), v zařízení provedena fyzická kontrola
se závěrem, že pro účely zrušení integrovaného povolení je nutno ČIŽP a krajskému úřadu předložit
„Návrh opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka“
podle podmínky „B.1“ integrovaného povolení a následně pak podklady pro posouzení a následnou
kontrolu provedených opatření,
dne 19. 10. 2015 krajský úřad od insolvenčního správce I. obdržel písemnost „Oznámení o ukončení
provozu“ (Čj. KSUL 46 INS 2933/2010 – SETUZA a.s.), kterou bylo oznámeno, že „... nebyl nalezen
případný zájemce o koupi technologie za účelem jejího provozování (nový vlastník, resp. provozovatel).
Není plánována obnova výroby, která je odstavená od roku 2007“,
dne 4. 12. 2015 krajský úřad (na základě oznámení zahájení přezkumu ze dne 18. 11. 2015), v zařízení
provedl přezkum závazných podmínek, k protokolu se insolvenční správce I. nevyjádřil,
dne 28. 3. 2018 pan Ing. David Jánošík kontaktoval krajský úřad s telefonicky podanou informací, že byl
ustanoven insolvenčním správcem dlužníka SETUZA, a. s. (dále jen „insolvenční správce II.“), a vyžádal si
předběžné informace ohledně vydaného integrovaného povolení, krajský úřad mu je zaslal mailovou
zprávou,
dne 19. 4. 2018 byla ČIŽP za účasti zástupce krajského úřadu (jako přizvané osoby), v zařízení provedena
fyzická kontrola, přičemž protokol krajský úřad dne 23. 4. 2018 zaslal insolvenčnímu správci II., který se
k němu nevyjádřil.

Závěrem dodáváme, že pro účely zrušení integrovaného povolení je nutno krajskému úřadu předložit nejprve
„Návrh opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka“
podle podmínky „B.1“ integrovaného povolení a následně pak podklady pro posouzení a následnou kontrolu
provedených opatření (např. vážní lístky, předávací doklady, smlouvy o prodeji, apod.), poté krajský úřad v zařízení
provede fyzickou prohlídku s vyhotovením protokolu, který bude podkladem pro vydání rozhodnutí o zániku
integrovaného povolení podle § 20, odst. 2 zákona o integrované prevenci.

Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení IPPC a EIA

Obdrží:
Ing. David Jánošík, insolvenční správce dlužníka SETUZA, a. s., Gočárova 1105/36, 500 02 Hradec Králové / DS
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