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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 –
zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření areálu Centra komplexního
nakládání s odpady Růžov“
Krajský úřad Jihočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 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“), Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 7 zákona
oznámení záměru „Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov“ zpracované podle přílohy
č. 3 k zákonu. Oznámení zpracoval Ing. Radek Píša (autorizovaná osoba ve smyslu § 19 zákona).
Oznamovatelem záměru je v souladu s § 6 odst. 1 zákona společnost Růžov a. s., Růžovská 588, 373 12
Borovany, IČ: 259 64 942. Sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 zákona.

Konečný
záměru

stav

po

realizaci

Předmětem oznámení je rozšíření způsobu nakládání s ostatními odpady v areálu CKNO Růžov. Jedná se
především o rozšíření kompostovací plochy, vybudování kompostovacích boxů, linky mechanicko-fyzikální
úpravy odpadů a nových multifunkčních ploch pro nakládání s odpady, včetně případného drcení odpadů.
Součástí záměru bude i rozšíření stávající skládky do vytěženého prostoru.
Základní kapacitní údaje záměru jsou uvedeny v následující tabulce:
Zařízení
Skládka odpadů – celková kapacita po realizaci
záměru
Rozšíření kompostovací plochy
Kompostovací boxy pro biologickou úpravu odpadů
Vybudování nové multifunkční plochy (A,B,C)
▪ manipulační a obslužná plocha
▪ dozrávací a manipulační plocha
▪ drcení ostatních odpadů (recyklační linka)
▪ biodegradační plocha (odpady kategorie N)
Linka mechanicko – fyzikální úpravy odpadů –
drcení v tělese skládky
Jednotka reverzní osmózy

Kategorie
odpadu
O

Množství odpadů

O
O

35 000 t/rok
25 000 t/rok

O
O
O
N
O

0 – 50 000 t/rok

-

4 000 – 7 000 m3.rok-1

2 085 735 m3

50 000 t/rok

Městys Ledenice a město Borovany jako dotčené územní samosprávné celky neprodleně zveřejní
v souladu s § 16 odst. 2 zákona na svých úředních deskách informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné
do oznámení nahlížet. Doba zveřejnění je dle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu
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s ustanovením § 16 odst. 3 zákona žádáme městys Ledenice a město Borovany o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce (informaci lze zaslat
také na e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz), a to v nejkratším možném termínu.
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou v souladu s § 6
odst. 8 zákona zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Datum vyvěšení informace o zahájení zjišťovacího řízení je uvedeno na úřední desce Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné záměr posuzovat podle zákona. V případě požadavku dalšího
posuzování záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní
prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad
nepřihlíží.
Do oznámení lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 223 v pondělí a ve středu
v době od 8.00 do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě. Dále lze do oznámení
nahlédnout na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí
www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/eia - kód záměru JHC980.

Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení

Rozdělovník
Oznamovatel
• Růžov a. s., Růžovská 588, 373 12 Borovany, prostřednictvím Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02
Pardubice
Dotčené územní samosprávné celky (obce na doručenku)
• Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Mgr. Františka Talíře, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice
• Městys Ledenice, Náměstí č. p. 89, 373 11 Ledenice
1 x CD

(je-li to možné, žádáme o zveřejnění informace i v části Růžov)
• Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany 1 x CD
(je-li to možné, žádáme o zveřejnění informace i v osadě Vrcov)

Dotčené orgány (na doručenku, kromě KÚ JčK)
• Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, náměstí Přemysla
Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
1 x CD
• Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové
Sviny 1 x CD
• Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P. O. BOX 32, 370 21 České Budějovice
1 x oznámení
• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25,
370 71 České Budějovice
1 x oznámení
• Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
• oddělení IPPC a EIA
• oddělení vodního hospodářství
• oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
kopie všem
• oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
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Na vědomí (prostřednictvím datové schránky)
• Městský úřad Trhové Sviny, Stavební úřad, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
• Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad, Kněžská 19, 370 92 České Budějovice
Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 30 dní)
• Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad
Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice
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