KRAJSKÝ ÚŘAD

*KUCBX00XRKX5*

KUCBX00XRKX5

JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Naše č. j.:
Sp. zn.:

KUJCK 136490/2020
OZZL 119155/2020/pezo SO

E-mail:

Ing. Petra Zoubková
386 720 735
zoubkova@kraj-jihocesky.cz

Datum:

12. 11. 2020

Vyřizuje:
Telefon:

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Jihočeského kraje, 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 Recyklační dvůr s.r.o., Borecký dvůr, Borek 20, 380 01 Dačice, IČO 055 30 521, vyjádření dotčených
správních orgánů a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu,
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Recyklační dvůr Borek u Dačic – navýšení kapacity“ 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:
Recyklační dvůr Borek u Dačic – navýšení kapacity
Bod 56 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu – „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou
od stanoveného limitu.“ – tj. 2 500 t/rok. Jedná se o změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona.
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je zvýšení kapacity stávajícího zařízení pro nakládání s odpady – recyklační linky inertních
odpadů. Dle provozního řádu je stávající kapacita zařízení celkem 12 000 t odpadů za rok. Dojde k navýšení
kapacity záměru na 20 000 t odpadů za rok. Do zařízení budou přijímány výhradně inertní odpady, zejména
materiály charakteru výkopové zeminy a případně stavební suti.
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Přijímané odpady:
Kód

Název odpadu

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku (analýza limitních hodnot)

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17
09 02 a 17 09 03

19 12 09

Nerosty, např. písek a kameny

20 02 02

Zemina a kameny

Umístění záměru:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky KN p. č.:

Jihočeský
Dačice, Dobrohošť
Borek u Dačic, Dobrohošť
346/6 k. ú. Borek u Dačic

Oznamovatel:
Recyklační dvůr s.r.o., Borecký dvůr, Borek 20, 380 01 Dačice, IČO 055 30 521
Zpracovatel oznámení:
Mgr. Jan Čepelík, držitel autorizace dle § 19 zákona
2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je zvýšení kapacity stávajícího zařízení recyklační linky inertních odpadů z 12 000 t/rok
na 20 000 t/rok. Zařízení je umístěno ve stávajícím areálu, plocha zařízení a navazující technologie budou beze
změny. Materiály budou shromažďovány na manipulační ploše a kampaňovitě (4 x za rok) budou drceny
a tříděny. Vyrobený recyklát bude expedován odběratelům.
Může docházet ke kumulaci v oblasti dopravního zatížení lokality se stávajícím provozem kompostárny. Zázemí
kompostárny bude i nadále v provozu recyklačního dvora se zvýšenou kapacitou využíváno. Kumulace je možná
také se stávajícím provozem skládky provozované společností FCC Dačice, s.r.o. V této oblasti se jedná
o kumulaci pozitivní, neboť materiály, které jsou nyní bez využití naváženy na skládku, budou přesměrovány
na recyklační dvůr.
3. Stručný popis technického a technologického řešení:
Cílem záměru je rozšíření zpracovatelské kapacity zařízení pro recyklaci vybraných stavebních a inertních odpadů
na pozemku KN p. č. 346/6 v k. ú. Borek u Dačic ze stávající schválené kapacity 12 000 t/rok
na 20 000 tun/rok. Materiály budou shromažďovány na manipulační ploše a kampaňovitě (4 x za rok) drceny
a tříděny. Vyrobený recyklát bude expedován odběratelům. Uvažovaný areál navazuje na provoz stávající
kompostárny Borek u Dačic, jejíž technologické a sociální zázemí bude částečně využívat. Zařízení recyklačního
dvora je tvořeno provozní plochou a boxy pro vytříděný materiál. Plocha je oplocena. Příjezd je realizován přes
stávající areál kompostárny Borek s mostovou váhou a je uzavřen bránou oddělující areál kompostárny
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od recyklační plochy. Plocha je tvořena zhutněným recyklátem. Jako sociální, administrativní
a technické zázemí bude využito stávající zařízení kompostárny Borek. Vlastní plocha je rozdělena na sekce –
sekce pro ukládání nově navážených odpadů a materiálů, manipulační plocha pro techniku a sekce uskladnění
recyklovaných materiálů. Maximální výška naskladněných materiálů bude 4 m tak, aby nedocházelo k sesuvu
odpadů. Do zařízení budou přijímány pouze materiály, které je možno skladovat přímo na terénu.
Postup při zpracování odpadu:
Přejímka odpadu
Při přejímce odpadu provádí obsluha zařízení následující činnosti: kontrola dokumentace odpadu, vážení, vizuální
kontrola každé dodávky odpadu, namátková kontrola k ověření shody odpadu s popisem uvedeným
v dokumentech předložených vlastníkem, zaznamenání množství a charakteristiky odpadu přijatého k nakládání.
Záznam musí obsahovat kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti, údaje o původu odpadu, datum
dodávky, totožnost původce a vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení.
V případě, že obsluha při přejímce odpadů zjistí, že odpad není totožný s deklarovaným, je povinností dodavatele
(řidiče svozového vozu) odpad znovu naložit na vozidlo a odvézt z areálu. Vedoucí zařízení recyklačního dvora
provede záznam o nepřijetí odpadu do zařízení.
Vykládka a skladování odpadu v zařízení
Přepravní prostředky dovážející odpady se v areálu dvora pohybují dle pokynů obsluhy. Odpady budou vyloženy
v prostoru určeném pro vykládku dovezených odpadů ve vyhrazené části recyklačního dvora. Odpady budou
uloženy volně na hromadách. Ty budou případně dle potřeby formovány nakladačem. Maximální výška hromad
je 4 m, aby nedocházelo k sesuvu odpadů.
Drcení a třídění odpadů
Dle potřeby, cca 4 x ročně (přidána 1 kampaň a prodlouženy délky stávajících kampaní), bude prováděno drcení
a třídění shromažďovaných odpadů. Úprava a třídění bude prováděna kampaňovitě na mobilní třídící lince
stavebních odpadů, která bude pro kampaň vždy dovezena do areálu recyklačního dvora externí firmou. Odpady
budou před drcením a během drcení a třídění zkrápěny, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti. Jemná frakce
bude v případě potřeby zkrápěna i při manipulaci po drcení. Přijatá zemina a případně i některé jemnější stavební
sutě a betony (ty, které nebude třeba zpracovat na mobilní třídící lince) budou upravovány třídící lžící ALLU SML
2-12. Úprava spočívá v třídění na podsítnou frakci do á 32 mm – tříděná zemina, jemný recyklát a na nadsítnou
frakci – kameny a štěrk nad 32 mm, resp. recyklát betonový a cihelný. Výsledné recyklované materiály – výrobky
(tříděná zemina, recyklát a kameny a štěrk nad 32 mm) zde budou odděleně skladovány. Nadrcené a přetříděné
recykláty (uvažované frakce: 0/8, 8/16, 16/32, 32/63, 0/63, resp. podle druhu, např. cihelný recyklát, betonový
recyklát, zemina apod.) jsou skladovány do oddělených sekcí recyklačního dvora dle velikosti frakce a následně
jsou odváženy k využití. Manipulace je prováděna nakladači. Oddělené sekce jsou tvořeny boxy z betonových
prefabrikátů.
Expedice
Jednotlivé druhy, resp. frakce recyklátů a zeminy, jsou před expedicí umístěny odděleně v mezideponiích –
hromadách o max. výšce 4 m na ploše recyklačního dvora. Přijatá zemina, která nebyla využita k výrobě
organických substrátů na kompostárně, bude upravována, využívána a uváděna do oběhu v souladu
s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Recykláty budou použitelné
pro obsypy, zásypy, terénní úpravy, do podkladových a konstrukčních vrstev chodníků, komunikací
a zpevněných ploch – obecně jako náhrada klasického kameniva a písků. Dále jsou recykláty – zejména živičné
– použitelné do konstrukčních vrstev staveb/oprav komunikací, chodníků, cyklostezek apod., přičemž se nejedná
o jejich využití na povrchu terénu dle vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů , resp. vyhlášky č. 387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
I. Charakteristika záměru
Záměrem oznamovatele je rozšíření zpracovatelské kapacity zařízení pro recyklaci vybraných stavebních
a inertních odpadů na pozemku 346/6 k. ú. Borek u Dačic ze stávající schválené kapacity 12 000 t/rok
na 20 000 t/rok. Materiály budou shromažďovány na manipulační ploše a kampaňovitě (4 x za rok) budou drceny

Stránka 3 z 7

Naše č. j.: KUJCK 136490/2020

Sp. zn.: OZZL 119155/2020/pezo SO

a tříděny. Vyrobený recyklát bude expedován odběratelům. Uvažovaný areál navazuje na provoz stávající
kompostárny Borek u Dačic, jejíž technologické a sociální zázemí bude částečně využívat.
II. Umístění záměru
Záměr je umístěn do stávajícího areálu, bezprostředně navazuje na areál hospodářského dvora Borek. V areálu
je již provozována kompostárna Borek a recyklační dvůr Borek se schválenou kapacitou 12 000 t odpadů za rok.
Nedochází k plošnému rozšíření záměru.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy
Realizací záměru dojde k navýšení kapacity stávajícího zařízení pro recyklaci inertních odpadů z 12 000 t/rok na
20 000 t/rok bez provedení plošného rozšíření zařízení či jiných stavebních úprav. Záměr je realizován zcela
mimo obytnou zástavbu. Provoz záměru vyvolá mírné zvýšení intenzity nákladní dopravy. Vzhledem
ke kapacitě zařízení, dopravním kapacitám svozových a stavebních firem v okolí a rozsahu předpokládané
stavební činnosti (v regionu spíše malé a střední stavby) se očekává průjezd max. 15-20 vozidel denně. Samotné
navýšení tak bude cca 2–5 vozidel denně. Vliv záměru na dopravu nebude významný. Vliv záměru
na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako málo významný.
Vlivy na ovzduší a klima
Je možné očekávat mírně negativní vliv záměru na ovzduší, zejména v oblasti lokálního zvýšení prašnosti
v bezprostředním okolí záměru. Toto zvýšení prašnosti je možné očekávat především v období, kdy bude
prováděno drcení a třídění nashromážděných odpadů a materiálů (obvykle 4 x za rok). Dochází k navýšení
o jednu drticí a třídicí kampaň a prodloužení stávajících kampaní. Zde je možné očekávat navýšení emisí
prachových částic o cca 5,9 t/rok oproti stávajícímu stavu. Vliv emisí z dopravy bude minimální. Vliv záměru na
klima je vzhledem k jeho rozsahu nulový.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci zpracování oznámení pro původní záměr „Recyklační dvůr Borek u Dačic“, kód záměru JHC 810
v Informačním systému EIA, byla zpracována hluková studie (Mgr. Radomír Smetana, EkoMod, 22. 12. 2016)
hodnotící vliv záměru na hlukovou situaci včetně vyvolané dopravy. V rámci hlukové studie bylo dle stanovené
metodiky provedeno i místní sčítání dopravy. Byl posouzen vliv záměru na hlukovou situaci v nejbližších
chráněných objektech v místní části Borek. Závěry hlukové studie konstatují, že hluk z provozu areálu bude
v nejbližších chráněných venkovních prostorech výrazně pod limitní hodnotou 50 dB. To se týká i hluku
z generované nákladní dopravy. Hluková studie zpracovaná pro původní oznámení záměru v roce 2016 byla
kalkulována, z hlediska vlivů na životní prostředí, na nejhorší stav v provozu zařízení – provoz drticí recyklační
linky (drticí a třídicí kampaň) s plnou dopravní intenzitou. Při tomto stavu nebyly hlukové limity překračovány.
V rámci rozšíření provozu nedochází k instalaci nových technologií ani zvýšení intenzity provozu stávajících strojů
(využití větších strojů) při kampani, je pouze přidána jedna drticí a třídicí kampaň. Vzhledem k tomu, že
v provozu recyklačního dvora bude využita stejná mechanizace a dojde pouze k prodloužení fondu pracovní
doby (pouze v pracovní dny a denní dobu), lze předpokládat, že hlukové limity nebudou ani nadále překračovány
a budou splněny.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Při provozu záměru Recyklační dvůr Borek u Dačic je potřeba voda pouze pro zkrápění manipulovaných odpadů
pro omezení prašnosti. Stávající spotřeba vody je 250 m3/rok, navýšená spotřeba bude
cca 300 m3/rok. Voda pro potřeby pracovníků bude využita ze stávajícího rozvodu areálu kompostárny. Počet
pracovníků není navýšen. Při provozu recyklačního dvora se nepředpokládá vznik technologických odpadních
vod. Vliv záměru na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako nevýznamný.
Vlivy na půdu a krajinu
Záměr je realizován v souladu s Územním plánem Dačice na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako
ostatní plocha. V průběhu činnosti bude doplňování pohonných hmot prováděno na blízké čerpací stanici, zařízení
bude vybaveno havarijní záchytnou soupravou. Nepředpokládá se významný vliv záměru na půdu a krajinu.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou žádné. Poškození a ztrátu geologických
či paleontologických památek nelze předpokládat.

Stránka 4 z 7

Naše č. j.: KUJCK 136490/2020

Sp. zn.: OZZL 119155/2020/pezo SO

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vliv na faunu a flóru lze označit jako minimální. Záměr je umístěn v antropogenně zcela přeměněném území –
stávající oplocená recyklační plocha. Okolí záměru je tvořeno areálem kompostárny Borek a intenzivně
zemědělsky využívanými plochami. Na zájmovém pozemku se nenacházejí žádné vzrostlé stromy a keře.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad Jihočeského kraje, 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 23. 9. 2020
oznámení záměru „Recyklační dvůr Borek u Dačic – navýšení kapacity“, které podala společnost Recyklační dvůr
s.r.o., Borecký dvůr, Borek 20, 380 01 Dačice, IČO 055 30 521. Předložené oznámení splňovalo náležitosti dle
§
6
odst.
4
zákona,
proto
příslušný
úřad
zahájil
zjišťovací
řízení
dopisem
č. j. KUJCK 120949/2020 ze dne 30. 9. 2020. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16
zákona zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje dne 30. 9. 2020, na úřední desce města Dačice dne
5. 10. 2020 a na úřední desce obce Dobrohošť dne 6. 10. 2020. Zároveň bylo oznámení rozesláno k vyjádření
dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Rovněž byly oznámení záměru
a informace o probíhajícím zjišťovacím řízení zveřejněny na internetových stránkách agentury CENIA, česká
informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), kód záměru JHC952 a na stránkách
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Lhůta pro vyjádření
k oznámení byla do 30. 10. 2020.
Cílem zjišťovacího řízení je u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona zjištění, zda
mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a zda budou posuzovány podle 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 „Recyklační dvůr Borek u Dačic – navýšení kapacity“, které zpracoval Mgr. Jan Čepelík, držitel
autorizace dle § 19 zákona
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení:
➢
➢
➢

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 21. 10. 2020,
zn. ČIŽP/42/2020/5138
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne
29. 10. 2020, č. j. KHSJC 28683/2020/HOK JH-TA
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší
a nakládání s odpady č. j. KUJCK 130339/2020

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (dále také ČIŽP) z hlediska ochrany
ovzduší ve svém vyjádření uvádí, že se jedná o vyjmenovaný zdroj znečištění, který je uvedený v příloze č. 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pod kódem 5.11. Kamenolomy,
povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin
(především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého
kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot,
o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den. Podrobnější podmínky provozu budou dány
rozhodnutím o změně povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů. Z hlediska ochrany vod ČIŽP uvádí, že v oznámení záměru není uveden zdroj vody, ani dosavadní
způsob zneškodňování splaškových vod. Inspekce dále upozorňuje, že v přehledu předpisů na straně 37
oznámení je uveden již neplatný zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), který byl nahrazen zákonem
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
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chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o prevenci závažných havárií). ČIŽP nepožaduje další posuzování podle zákona.

Vypořádání: Upozornění obsažená ve vyjádření budou řešena v rámci dalších řízení vedoucích k povolení záměru.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích s předloženým oznámením
souhlasí. Nepožaduje zpracování dokumentace podle zákona.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší
a nakládání s odpady nemá připomínky. Pouze upozorňuje, že před realizací záměru je třeba požádat Krajský
úřad Jihočeského kraje, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, úsek ochrany ovzduší, o změnu již
vydaného rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší. Recyklační linky stavebních hmot jsou
zdrojem znečišťování ovzduší vyjmenovaným v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů, kód 5.11.

Vypořádání: Upozornění obsažené ve vyjádření bude řešeno v rámci dalších řízení vedoucích k povolení záměru.

Žádné obdržené vyjádření neobsahovalo požadavek na posuzování záměru. Dotčené územní samosprávné celky
ani veřejnost se k oznámení nevyjádřily. 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. 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
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.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru
Město Dačice a obec Dobrohošť 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 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. Patnáctým
dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje 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
Oznamovatel prostřednictvím DS:
• Recyklační dvůr s.r.o., Borecký dvůr, Borek 20, 380 01 Dačice prostřednictvím BIOPROFIT s.r.o.,
Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
Obdrží se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů
• Jihočeský kraj prostřednictvím: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, úsek
organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
• Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice Kaplice prostřednictvím DS
• Obec Dobrohošť, Dobrohošť 18, 380 01 prostřednictvím DS
Dotčené správní úřady a samosprávné celky
• Jihočeský kraj, k rukám člena rady Mgr. Františka Talíře, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice
• Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice prostřednictvím DS
• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Jindřichův Hradec, Bezručova 857/II,
377 01 Jindřichův Hradec prostřednictvím DS
• Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O. BOX 32, 370 21 České Budějovice prostřednictvím DS
Na vědomí prostřednictvím DS:
• Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Obdrží po nabytí právní moci prostřednictvím DS:
• Recyklační dvůr s.r.o., Borecký dvůr, Borek 20, 380 01 Dačice prostřednictvím BIOPROFIT s.r.o.,
Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
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