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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, 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 ČECH-ODPADY s.r.o., Molákova 577/34, 186 00 Praha 8, IČO 260 68 869, vyjádření dotčených
správních orgánů a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu,
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY
s.r.o., Učňovská 177, 380 01 Dačice“ 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:
Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Učňovská 177, 380 01 Dačice
Bod 55 (Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu
250 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu
Bod 56 (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok)
kategorie II přílohy č. 1 k zákonu
Kapacita (rozsah) záměru:
Projektovaná roční kapacita zařízení:
Maximální okamžitá kapacita:

5 000 tun/rok
500 tun

V zařízení budou sbírány, soustřeďovány, upravovány (dotříděny) následující druhy odpadů zařazené dle přílohy
č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), (dále jen
katalog odpadů):
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 09* Odpadní lepidla a tmely obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 89696/2021

Sp. zn.: OZZL 80024/2021/pezo SO

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 03 01 Měď, bronz a mosaz
12 01 03 02 Hliník
12 01 03 03 Olovo
12 01 03 04 Zinek
12 01 03 06 Cín
12 01 09* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 13 Jiné hydraulické oleje
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 08 02* Jiné emulze
14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 02 O/N Plastové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 03 O/N Dřevěné obaly
15 01 04 Kovové obaly
15 01 04 O/N Kovové obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 05 O/N Kompozitní obaly
15 01 06 Směsné obaly
15 01 06 O/N Směsné obaly
15 01 07 Skleněné obaly
15 01 07 O/N Skleněné obaly
15 01 09 Textilní obaly
15 01 09 O/N Textilní obaly
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových
nádob
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 03 Pneumatiky
16 01 07 Olejové filtry
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
16 06 01* Olověné akumulátory
16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu
(kromě odpadu uvedeného pod číslem16 08 07)
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
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17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
19 10 01 Železný a ocelový odpad
19 12 02 Železné kovy
19 12 03 Neželezné kovy
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 01 O/N Papír a lepenka
20 01 01 01 Kompozitní a nápojové kartony
20 01 02 Sklo
20 01 02 O/N Sklo
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 08 01 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu
20 01 10 Oděvy
20 01 10 O/N Oděvy
20 01 11 Textilní materiály
20 01 11 O/N Textilní materiály
20 01 13* Rozpouštědla
20 01 14* Kyseliny
20 01 15* Zásady
20 01 17* Fotochemikálie
20 01 19* Pesticidy
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 25 Jedlý olej a tuk
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem
20 01 27
20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
20 01 31* Nepoužitelná cytostatika
20 01 32 O/N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné
baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01
21 a 20 01 236
20 01 35 01* Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení obsahující nebezpečné látky určené k použití
v domácnosti
20 01 35 02* Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20
01 21, 20 01 23 a 20 01 35
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20 01 36 01 Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení určené k použití v domácnosti neuvedené pod číslem
20 01 35 01
20 01 36 02 Tiskařské tonerové kazety neuvedené pod číslem 20 01 35 02
20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 01 39 O/N Plasty
20 01 40 Kovy
20 01 40 O/N Kovy
20 01 40 01 Měď, bronz. mosaz
20 01 40 02 Hliník
20 01 40 03 Olovo
20 01 40 04 Zinek
20 01 40 05 Železo a ocel
20 01 40 06 Cín
20 02 02 Zemina a kameny
20 03 07 Objemný odpad
Umístění záměru:
Kraj:

Jihočeský

Obec:

Dačice

Katastrální území:

Dačice

Pozemky KN p. č.:

1390/1, 1382/1, 1382/2, 1384/1, 1384/2

Oznamovatel:
ČECH-ODPADY s.r.o., Molákova 577/34, 186 00 Praha 8, IČO 260 68 869
Zpracovatel oznámení:
Ing. Jan Tylšar, ČECH-ODPADY s.r.o.
2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jedná se o zařízení ke sběru a úpravě (dotřídění) převážně tzv. druhotných surovin. Vzhledem k umístění
provozovny a charakteru činnosti se nepředpokládá kumulace s jinými záměry. V současné době je toto zařízení
umístěno v sousedním areálu průmyslovém areálu.
3. Stručný popis technického a technologického řešení:
Odpady budou do zařízení přijímány jak od fyzických osob neoprávněných k podnikání, občanů, tak i od původců
odpadů, živnostníků. Při přebírání odpadu obsluha zařízení odpad zkontroluje, zatřídí dle katalogu odpadu, zváží
na váze a určí místo jeho uložení v zařízení. V případě převzetí odpadu obsluha vystaví doklad o jeho převzetí
odpadu.
Provozovatel zařízení při přejímce zabezpečí následující úkony:
1. kontrolu dokumentace o odpadu a to:
- identifikační údaje původce odpadu či dodavatele, včetně identifikačního čísla zařízení či provozovny
- kód odpadu, druh, kategorie a popis jeho vzniku
- protokol o odběru vzorku odpadu, pokud přejímací podmínky budou požadovat informace získatelné pouze
formou zkoušek
- protokol o vlastnostech odpadu ne starší než 1 rok
- množství odpadu v dodávce
2. vizuální kontrolu každé dodávky odpadu
3. namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentech předložených
vlastníkem odpadu
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4. zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání. Záznam obsahuje kód druhu odpadu,
kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho původ, datum dodávky, totožnost původce, vlastníka (dodavatele),
údaj o nebezpečných vlastnostech
5. vydání potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení, včetně identifikačního čísla tohoto zařízení.
Obsluha zařízení provede před každým otevřením a po uzavření zařízení vizuální kontrolu uložení odpadu a stavu
sběrných nádob se zaměřením na neporušenost jejich stěn. Průběžně bude vizuální kontrolu provádět také
při ukládání odpadů do nádob. Obsluha nesmí přijmout do zařízení ke sběru a úpravě odpadů odpady
nevytříděné, neoznačené a odpady neuvedené v provozním řádu. Sebraný a vykoupený odpad bude uložen
na určené místo dle typu soustřeďovaného odpadu (např. velkoobjemové kontejnery, palety, zajištěný kontejner
pro soustřeďovaní nebezpečných odpadů). Dle potřeby může být odpad dále tříděn. Odpad bude dále převezen
dle podmínek silničního zákona do odpovídajícího zařízení pro další využití, úpravu či odstranění vykoupeného
odpadu. V prostoru zařízení, které bude sloužit pro provádění sběru odpadů, bude umístěna váha určená
k vážení odpadů přijatých do zařízení od jiných subjektů. Vážení expedovaných odpadů bude prováděno
na mostové váze. Odpady budou dále předávány k zajištění dalšího využití či odstranění oprávněným osobám.
Realizace zvažovaného záměru nevyvolá potřebu demoličních prací.
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
Předmětem záměru je realizace zařízení ke sběru a úpravě (dotřídění) odpadů. V současné době je toto zařízení
umístěno v sousedním průmyslovém areálu, jedná se tedy o jeho přestěhování o cca 200 m.
II. Umístění záměru
Záměr je umístěn ve stávajícím areálu. V současné době je v areálu již provozováno zázemí pro provozovatele
regionální autobusové dopravy včetně dílen pro údržbu a opravy autobusů, autodílna pro opravy osobních
automobilů, zámečnická výroby apod.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy
Při dodržení zásad manipulace a skladování odpadů nebude mít zařízení nepříznivý vliv na životní prostředí.
Zařízení pro sběr a úpravu (dotřídění) odpadů je pro soustřeďování nebezpečných odpadů vybaveno speciálním
soustřeďovacím kontejnerem se záchytnou jímkou, která bude pravidelně kontrolována. Monitorování bude
spočívat především v pravidelné kontrole prostorů, kde budou odpady soustřeďovány. Při dodržování provozního
řádu a všech pokynů provozovatele nebude docházet k ohrožení životního prostředí. Ovlivněn nebude ani faktor
pohody dotčené populace v okolí lokality, jedná se o průmyslovou zónu pouze s výrobními areály bez obytné
zástavby.
Vlivy na ovzduší a klima
Zdrojem znečištění ovzduší budou nákladní automobily navážející a odvážející odpady. Předpokládaná intenzita
dopravy však významně neovlivní kvalitu ovzduší v lokalitě. Zdrojem emisí nebudou ani sebrané odpady, z jejichž
typologie je zřejmé, že nezvýší zatížení ovzduší polétavým prachem ani dalšími znečišťujícími látkami, případně
zápachem. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem lze tedy vliv záměru na ovzduší hodnotit jako
nevýznamný, klima nebude záměrem ovlivněno vůbec.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Zdrojem hluku při provozu zařízení budou nákladní automobily navážející a odvážející sebraný a vykoupený
odpad. Provozem zařízení nedojde k významnému navýšení dopravy. Na základě údajů uvedených v oznámení
záměru lze důvodně předpokládat, že nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru pro denní dobu
budou na předmětné lokalitě dodrženy. V noční době nebude zařízení provozováno. S přihlédnutím k výše
uvedeným skutečnostem lze tedy vliv záměru na hlukovou situaci a vliv vibrací na okolní prostředí hodnotit jako
málo vyznaný až nevýznamný.
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Vlivy na povrchové a podzemní vody
Záměr významně neovlivní povrchové nebo podzemní vody. Nebezpečné odpady budou soustřeďovány
ve speciálních kontejnerech se záchytnou jímkou, která bude pravidelně kontrolována. Vlivy záměru
na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako málo významné až nevýznamné.
Vlivy na půdu a krajinu
Záměr je umístěn ve stávajícím provozním areálu, nedochází k prostorovému rozšíření areálu. Nepředpokládá
se významný vliv na půdu a krajinu. Z hlediska krajinného rázu lze zájmovou lokalitu označit za lokalitu, v níž
nebyly identifikovány žádné významnější přírodní, kulturní, estetické, případně další hodnoty natolik významné,
aby byly zamýšleným záměrem negativně dotčeny. Vliv záměru na krajinný ráz lze tedy označit za nevýznamný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vzhledem k povaze záměru se nepředpokládají negativní vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umístěn ve stávajícím provozním areálu. Jedná se o území významně ovlivněné činností člověka. Záměr
nebude mít podstatný vliv na faunu a floru. Na dotčeném území ani v jeho těsném okolí nejsou žádné cenné
prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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. Zhodnoceny byly v rámci
záměru všechny vstupy a výstupy, které s provozem záměru souvisí. V místě záměru nebyly shledány žádné
významné prvky či překážky, které by bránily realizaci záměru. Cílem oznámení bylo hodnocení a posouzení
možného vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Na základě kritického zhodnocení dostupných
informací lze konstatovat, že za předpokladu splnění všech preventivních opatření nebude provoz záměru
představovat navýšení vlivu na životní prostředí ani zdraví obyvatel oproti stávajícímu stavu. V oznámení záměru
jsou konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivů záměru na životní prostředí požadované v příloze
č. 3 k zákonu. 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. Celkově byly v oznámení negativní vlivy realizace
záměru na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny jako akceptovatelné.
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 15. 7. 2021
oznámení záměru „Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Učňovská 177,
380 01 Dačice“, které podala společnost ČECH-ODPADY s.r.o., Molákova 577/34, 186 00 Praha 8,
IČO 260 68 869. Předložené oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 2 zákona, proto příslušný úřad zahájil
zjišťovací řízení dopisem č. j. KUJCK 83795/2021 ze dne 26. 7. 2021. Informace o zahájení zjišťovacího řízení
byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje dne 26. 7. 2021, na úřední desce
města Dačice dne 29. 7. 2021. 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 JHC979 a na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje,
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Lhůta pro vyjádření k oznámení byla do 25. 8. 2021.
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.
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3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
➢
➢

Oznámení záměru „Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Učňovská 177,
380 01 Dačice“, které zpracoval Ing. Jan Tylšar
Vyjádření uvedená v bodě 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení:
➢
➢

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 24. 8. 2021,
zn. ČIŽP/42/2021/3521
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne
25. 8. 2021, č. j. KHSJC 24081/2021/HOK JH-TA

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (dále také ČIŽP) nemá k záměru
připomínky.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích s předloženým oznámením
záměru souhlasí a nepovažuje za nutné v posuzování záměru pokračovat.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.

Veřejnost, dotčená veřejnost a územní samosprávné celky se k oznámení nevyjádřily. Žádné obdržené vyjádření
neobsahovalo požadavek na další posuzování záměru. 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, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky, 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 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.
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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: ……………………………………………………

Rozdělovník
Oznamovatel (prostřednictvím DS)
• ČECH-ODPADY s.r.o., Molákova 577/34, 186 00 Praha 8
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
prostřednictvím DS
Dotčené správní úřady a samosprávné celky
• Jihočeský kraj, k rukám člena Rady Jihočeského kraje Mgr. Františka Talíře, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice
• Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O. BOX 32, 370 21 České Budějovice

prostřednictvím DS
prostřednictvím DS

• Krajská
hygienická
stanice
Jihočeského
Bezručova 857/II, 37701 Jindřichův Hradec

prostřednictvím DS

• Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
kraje,

územní

pracoviště

Jindřichův

Hradec,

Na vědomí:
• Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

prostřednictvím DS
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