
 

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

 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

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 JIP – Papírny Větřní, a.s., Papírenská 2, 382 11 Větřní, IČO 450 22 526, vyjádření dotčených 
správních orgánů a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu, 

rozhodl 

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Zařízení k využívání odpadů – výroba certifikovaného 
rekultivačního materiálu v areálu JIP Papírny Větřní, a.s.“ 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:  

Zařízení k využívání odpadů – výroba certifikovaného rekultivačního materiálu v areálu JIP Papírny Větřní, a.s. 

Bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívaní ostatních odpadů s kapacitou odpadů od stanoveného limitu“  
- tj. 2 500 t/rok, kategorie II. přílohy č. 1 k zákonu 

Kapacita (rozsah) záměru:  

Záměrem oznamovatele je umístění zařízení k využívání odpadů (k výrobě rekultivačního materiálu) na pozemku 
p. č. 2466 v k. ú. Hašlovice ve stávajícím výrobním areálu oznamovatele. Kapacita zařízeni je max. 75 t/den  
a 18 000 t/rok. Maximální okamžitá kapacita zařízeni je 4 000 t. 

          
Umístění záměru:  

Kraj:    Jihočeský 
Obec:    Větřní 
Katastrální území: Hašlovice 
Pozemky parcelní číslo: 2466 

   
Naše č. j.: KUJCK 145432/2019  
Sp. zn.: OZZL 129437/2019/pezo SO  
   
Vyřizuje: Ing. Petra Zoubková  
Telefon: 386 720 735  
E-mail: zoubkova@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 18. 12. 2019  

*KUCBX00UUK02*
KUCBX00UUK02 
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Oznamovatel:  

JIP – Papírny Větřní, a.s., Papírenská 2, 382 11 Větřní, IČO 450 22 526 

Zpracovatel oznámení:  

Ing. Hana Pešková ze společnosti DHW s.r.o., držitelka autorizace dle § 19 zákona 

2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměrem oznamovatele je umístit ve stávajícím areálu papíren zařízení k využívání odpadů - výrobě 
rekultivačního materiálu. V zařízení bude vyráběn certifikovaný produkt JIP-REK, který bude využíván výhradně 
jako rekultivační materiál do výplňových vrstev při ukončování činnosti a sanaci popílkových odkališť v rámci 
areálu JIP - Papírny Větřní, a.s. Synergické účinky se projeví zejména v rámci stávajícího areálu papíren 
(především se jedná o vliv zvýšené hlučnosti), mimo areál se projeví možná kumulace ze související dopravy  
a dopravy po veřejných komunikacích, které budou využívány pro dovoz některých odpadů. Pro odvoz 
vyrobeného rekultivačního materiálu budou využívány pouze vnitroareálové komunikace. Kumulace s jinými 
záměry se neuplatní. 

3. Stručný popis technického a technologického řešení: 

V zařízení bude vyráběn certifikovaný produkt JIP-REK1 (případně jeho modifikace, která se může lišit v poměru 
materiálů a složení a bude certifikována např. jako JIP-REK2), který bude využíván výhradně jako rekultivační 
materiál do výplňových vrstev při ukončování činnosti a sanaci popílkových odkališť v rámci areálu JIP - Papírny 
Větřní, a.s. V zařízení bude nakládáno pouze s odpady kategorie ostatní. Výroba certifikovaného produktu  
JIP-REK1 (případně další jeho modifikace) bude probíhat na vodohospodářsky zabezpečené betonové ploše, 
která dříve sloužila pro zpracování dřeva na výrobu buničiny, o rozloze cca 1 600 m2. Srážkové vody 
z vyspádované plochy jsou odváděny do obtokového žlabu a dále do betonové jímky o kapacitě 68 m3. Hladina 
vody v jímce bude sledována obsluhou a v případě potřeby budou vody přečerpány do stávající jednotné 
areálové kanalizace s vyústěním na městské ČOV Český Krumlov. V rámci provozu zařízení bude obsluha sledovat 
úlety prachových částic při manipulaci se stavebním a obdobným odpadem. V případě prašnosti bude zajištěno 
zkrápění odpadů.  

Technologie výroby: 
Certifikovaný produkt JIP-REK1 se bude vyrábět mechanickým smícháním surovin tak, aby byla zaručena 
homogenita výstupního produktu. K míchání budou využity mobilní mechanizační prostředky. Výstupní produkt 
bude volně skladován na zpevněné vodohospodářsky zabezpečené ploše a jeho přeprava bude zajišťovaná 
otevřenými manipulačními prostředky v rámci JIP - Papírny Větřní, a.s. 

Pro výrobu rekultivačního materiálu JIP-REK1 se použijí vždy tyto suroviny: 
• 15 - 20 % papírenské vlákno - odvodněný papírenský kal 
• 60 - 70 % drcený zásypový materiál, tj. inertní stavební hmoty z demolic a třídících zařízení 
• 15 - 20 % papírenský výmět, tj. výstup z linky na rozvláknění kompozitních obalů. 

Vodohospodářsky zabezpečená plocha, využívaná pro výrobu certifikovaného produktu JIP-REK, bude využívaná 
ze 2/3 jako zařízení deponie odpadů (zachycená vlákna cca 700 tun, stavebně-demoliční odpady cca 1 000 tun), 
1/3 bude tvořit deponie výstupního produktu JIP-REK (cca 700 tun).  

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 je umístění zařízení k využívání odpadů - k výrobě rekultivačního materiálu ve stávajícím výrobním 
areálu papíren. 

II. Umístění záměru 
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Záměr je umístěn ve stávajícím výrobním areálu oznamovatele na pozemku p. č. 2466 v k. ú. Hašlovice. 

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy 

Mezi hlavní vlivy působící na obyvatelstvo a veřejné zdraví patří zejména zvýšená hlučnost a emise škodlivin  
do ovzduší. Zdrojem hluku bude provoz nákladních automobilů dovážejících inertní odpady a odvážejících 
rekultivační materiál. Předpokládá se navýšení dopravy o 3 – 4 nákladní automobily za den. Doprava bude 
probíhat pouze v denní době a v pracovních dnech. Realizace záměru tedy nevyvolá významnější nárůst 
dopravy. Emise škodlivin do ovzduší budou vznikat zejména v souvislosti s dopravou a dále z výroby 
rekultivačního materiálu. Byl proveden orientační výpočet emisí z hlavních zdrojů, jako nejvyšší emise lze uvést 
emise tuhých znečišťujících látek (dále také TZL), které budou produkovány hlavně výrobou rekultivačního 
materiálu. S ohledem na vzdálenost nejbližší obytné zástavby více jak 200 m lze konstatovat, že většina větších 
prachových částic sedimentuje v areálu papíren a neovlivní situaci u obytné zástavby. Provoz bude využívat 
takové technické podmínky provozu, které minimalizují emise TZL do ovzduší. Kvalita života v dané lokalitě se 
vlivem realizace záměru nezmění. Nedojde oproti stávajícímu stavu ke zvýšení zdravotních rizik. 

Vlivy na ovzduší a klima 

Bodovými zdroji znečišťování ovzduší budou dieselové pohony nakladačů a nákladních vozidel. Dalším zdrojem 
znečišťování ovzduší bude vlastní výroba rekultivačního materiálu, kdy při zpracování surovin budou 
produkovány především emise TZL. Doprava související se záměrem navýší stávající zatížení lokality o 3 - 4 
těžké nákladní automobily za den. Celkově lze konstatovat, že nedojde k významnému ovlivnění imisní situace 
lokality. Emise dalších škodlivin nebudou významné. Nelze předpokládat vliv na klima. 
 
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Záměr se nachází uvnitř rozsáhlého průmyslového areálu papíren, nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca  
200 m od lokality záměru, ale je od něj odcloněna několika stávajícími objekty skladů, garáží apod. Zdrojem 
hluku bude zejména pojezd mechanizace při výrobě rekultivačního materiálu a navýšení dopravy po veřejných 
komunikacích v rozsahu 3 – 4 těžkých nákladních vozů. Příspěvek záměru ke stávající hlukové situaci nebude 
významný. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Oproti stávajícímu stavu nedojde k navýšení zpevněných ploch a tedy ani k ovlivnění stávajících vodních poměrů. 
Kolem manipulační plochy je již vybudován obvodový příkop (odvodňovací kanál) k zachycení srážkových vod 
ukončený bezodtokovou jímkou s kapacitou 68 m3. Jedná se o vodohospodářsky zabezpečenou plochu.  
Z využívaných surovin nehrozí kontaminace vodního prostředí. Část areálu papíren se nachází v záplavovém 
území Q100, část dotčená záměrem v záplavovém území není. V blízkosti hranic areálu je stanovena aktivní zóna 
záplavového území, která je dostatečně vzdálena od posuzovaného záměru. V souvislosti se záměrem se 
nepředpokládá významnější navýšení spotřeby pitné vody. Ke skrápění bude přednostně používaná jímaná 
dešťová voda z nádrže, v případě nedostatku této vody bude dovážena z jiných zdrojů. S ohledem na provoz 
zařízení se nepředpokládá významnější spotřeba vody ke zkrápění. Zařízení neprodukuje odpadní vody. Srážkové 
vody budou jímány v nepropustné betonové jímce a v případě jejich přebytku budou přečerpány do areálové 
kanalizace s vyústěním na městské ČOV v Českém Krumlově. 

Vlivy na půdu a krajinu 

Záměr si nevyžádá zábor zemědělské půdy ani lesa. Je realizován na stávající betonové ploše v průmyslovém 
areálu papíren.  

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Realizace záměru nebude mít negativní vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
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Z pohledu ochrany přírodních složek životního prostředí je posuzovaný záměr realizován uvnitř stávajícího areálu 
papíren, který je intenzivně antropogenně ovlivňován již od 19. století. Z hlediska jedinečnosti dotčených biotopů 
jsou zde přítomny pouze biotopy antropogenně vytvořené a po dlouhou dobu silně ovlivňované. Z orientačních 
biologických průzkumů lokality vyplynulo, že se zde nevyskytuje žádný živočišný či rostlinný druh, který by byl 
úzce vázán pouze na tuto lokalitu a nevyskytoval by se na sousedních plochách či v širším okolí. Realizace 
záměru ve stávajícím areálu nebude mít významný vliv na flóru, faunu ani ekosystémy. 

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 8. 11. 2019 
oznámení záměru „Zařízení k využívání odpadů – výroba certifikovaného rekultivačního materiálu v areálu JIP 
Papírny Větřní, a.s.“, které podala společnost JIP – Papírny Větřní, a.s., Papírenská 2, 382 11 Větřní,  
IČO 450 22 526. Předložené oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona, proto příslušný úřad zahájil 
zjišťovací řízení dopisem č. j. KUJCK 130064/2019 ze dne 12. 11. 2019. Informace o zahájení zjišťovacího řízení 
byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje dne 13. 11. 2019 a na úřední desce 
města Větřní dne 18. 11. 2019. V téže lhůtě 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 (www.cenia.cz/eia) nebo Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia) - kód záměru JHC919  
a na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Lhůta 
pro vyjádření k oznámení byla do 13. 12. 2019.  

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 „Zařízení k využívání odpadů – výroba certifikovaného rekultivačního materiálu v areálu 
JIP Papírny Větřní, a.s.“, které zpracovala Ing. Hana Pešková ze společnosti DHW s.r.o., držitelka autorizace 
dle § 19 zákona 

 Vyjádření uvedená v bodě 4.  
 Vyjádření Ing. Hany Peškové ze dne 16. 12. 2019 
 Sdělení vodoprávního úřadu ze dne 17. 12. 2019 

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

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 11. 12. 2019,  
zn. ČIŽP/42/2019/7570 

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne 9. 12. 
2019, č. j. KHSJC 30064/2019/HOK CB-CK 

http://www.cenia.cz/eia
http://www.mzp.cz/eia
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 Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 3. 12. 2019 
 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, vyjádření ze dne 28. 11. 2019 

 5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (dále také ČIŽP) z hlediska ochrany 
ovzduší má následující připomínky: „Zpracovatelka se v oznámení nezabývá jmenovitým tepelným příkonem 
dieselagregátů, takže není patrné, zda se bude jednat „pouze“ o motory mobilních zdrojů. Dále z předloženého 
oznámení není patrné, jakým způsobem bude získáván drcený zásypový materiál - inertní stavební hmoty  
z demolic a třídících zařízení, jehož podíl je v rekultivačním materiálu 60 – 70%. Pokud by bylo drcení prováděno 
v místě uvažovaného zařízení k využívání odpadů – výroba certifikovaného materiálu, pak by se mohlo jednat  
o provoz stacionárního zdroje uvedeného pod kódem 5.11 přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. V oznámení 
se neuvádí, zda nebude docházet k případnému obtěžování zápachem (budou využívány odpady z nápojových 
obalů - kompozitní obaly).“ 

ČIŽP má z hlediska odpadového hospodářství následující připomínky: 
„1. Obě odkaliště popílku z bývalé kotelny papíren jsou rekultivovaná na základě několikrát upravované 
projektové dokumentace a její současná podoba nezahrnuje využití certifikovaného rekultivačního produktu JIP 
– REK1. Proto inspekce doporučuje její změnu a schválení příslušným stavebním úřadem. 
 2. Na odkalištích je v současné době soustředěno značné množství odpadů, původně převzatých do zařízení ke 
sběru a výkupu odpadů a k využívání odpadů (vermikompostárně) a po ukončení činnosti obou zařízení pouze 
ponechaných na místě. Dle informací poskytnutých oznamovatelem v dubnu 2018 se jednalo o cca 31 600 t 
dlouhodobě soustředěných biologicky rozložitelných odpadů a inertních stavebních odpadů v zařízení ke sběru 
a výkupu a o cca 15 800 t dlouhodobě soustředěných biologicky rozložitelných odpadů ve vermikompostárně. 
Před zahájením výroby rekultivačního produktu tedy bude zřejmě nutné v návaznosti na změnu projektu 
rekultivace tyto odpady z rekultivované plochy vymístit, ale tato skutečnost není v předloženém oznámení vůbec 
zmíněna. 
3. Inspekce doporučuje závazně žadateli uložit povinnost tyto (viz bod č. 2), v současnosti nelegálně 
soustřeďované odpady, předat ještě před zahájením rekultivačních prací do jiného oprávněného zařízení, 
případně zvážit možnost jejich alespoň částečného zapracování (v případě vyhovujících mechanických vlastností) 
do rekultivačního materiálu, který bude použit pro dokončení rekultivace těchto odkališť.  
4. Oznamovatel v současné době v areálu JIP Papírny Větřní a.s. dlouhodobě soustřeďuje cca 11 000 t odpadu 
z rozvlákňování tetrapakových obalů, které jsou zařazeny pod kat. č. 03 03 07. Inspekce doporučuje vhodnou 
podmínkou nastavit povinnost přednostního zpracování tohoto odpadu, a dokud nebude jeho zpracování 
dokončeno, nepovolit za účelem výroby rekultivačního materiálu příjem, resp. využití obdobného odpadu od 
jiných dodavatelů. 
5. Na dvou lokalitách na totožném pozemku par. č. 2466 v k. ú. Hašlovice jsou přibližně od roku 2011 nelegálně 
uloženy neupravené směsné stavební a demoliční odpady pocházející zejména z demolic objektů budov logistiky, 
měření a regulace, staré elektroúdržby vč. obytné nadstavby a dalších, které nechal žadatel v daném období 
provést. Odhadem se jedná o cca 10 000 t odpadů. Inspekce proto obdobně jako pod bodem č. 4. doporučuje 
podmínit příjem, resp. využití obdobného odpadu od jiných dodavatelů za účelem výroby rekultivačního 
materiálu až po zpracování těchto zde deponovaných odpadů.“ 
S ohledem na skutečnost, že uvažované zařízení bude součástí integrovaného povolení, budou podmínky 
provozu zařízení stanoveny ve změně integrovaného povolení. ČIŽP nepožaduje další posuzování dle zákona. 

Vypořádání: Dle upřesnění zpracovatelky oznámení nebude v zařízení umístěn dieselagregát, jen mobilní zdroje 
s naftovým pohonem (nakladač). Inertní materiál – recyklát stavebních hmot, bude navážen do areálu již 
podrcený, tedy jako surovina. Drcení nebude probíhat v lokalitě záměru. Zařízení nebude zdrojem zápachu, 
odpady z tetrapaku jsou již delší dobu v lokalitě záměru shromážděny a nejsou zdrojem zápachu. K uvedenému 
zařízení bude vedeno řízení o změně integrovaného povolení, výše uvedené připomínky budou zohledněny 
v tomto řízení.  

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska vodoprávního úřadu doporučuje 
záměr dále posuzovat podle zákona. Záměr je v těsném sousedství (na hranici) záplavového území Q100 
významného vodního toku Vltava. Vodoprávní úřad proto doporučuje zaměřit následnou dokumentaci na vodní 
režim.  

Vypořádání: Část areálu papíren se nachází v záplavovém území Q100, část dotčená záměrem v záplavovém 
území není. V blízkosti hranic areálu je stanovena aktivní zóna záplavového území, která je dostatečně vzdálena 
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od posuzovaného záměru. K umístění zařízení bude využita stávající vodohospodářsky zabezpečená plocha. 
Kolem manipulační plochy je již vybudován obvodový příkop k zachycení srážkových vod ukončený bezodtokou 
jímkou. Takto zachycená voda bude využívána ke skrápění prašných povrchů v zařízení. Podrobné technické 
řešení bude upřesněno v rámci řízení o změně integrovaného povolení, které bude k záměru vedeno. 

Ve sdělení vodoprávního úřadu ze dne 17. 12. 2019 je uvedeno, že vodoprávní úřad doporučuje se  
v následujících řízeních zaměřit na ochranu podzemních a povrchových vod – zabezpečení prostoru a materiálu 
hlavně před odplavením a vsakováním tak, aby skladováním a další činností nevznikaly překážky při případné 
povodni a materiál nebyl splavován do vodního toku. Při zapracování těchto návrhů do následujících řízení  
a dokumentů nepožaduje vodoprávní úřad posuzovat záměr dle zákona. 

Vypořádání: Podrobné technické řešení bude upřesněno v rámci řízení o změně integrovaného povolení, které 
bude k záměru vedeno. 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích nepovažuje za nutné 
v posuzování vlivů záměru na životní prostředí dále pokračovat. 

Vypořádání: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře. 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, požaduje záměr dále posuzovat podle zákona. Je nutné 
zejména vyloučit negativní vliv na povrchové a podzemní vody. Dále je nutné prokázat těsnost a odolnost tzv. 
vodohospodářsky zabezpečené plochy, včetně betonové jímky a souvisejících armatur, doložit kompletní 
laboratorní výsledky složení zpracovávaného odpadu, včetně provedení rozboru výluhu tohoto materiálu, 
upřesnit zabezpečení místa, kde bude tzv. certifikovaný rekultivační materiál ukládán a uvést způsob 
zabezpečení manipulace s naftou při doplňování PHM do mechanizace před únikem závadných látek. 

Vypořádání: Zařízení k výrobě rekultivačního materiálu bude využívat shromážděné odpady, které se již 
nacházejí ve stávajícím areálu papíren v blízkosti záměru. Vyráběný certifikovaný produkt JIP-REK bude využíván 
výhradně jako rekultivační materiál do výplňových vrstev při ukončování činnosti a sanaci stávajících popílkových 
odkališť v areálu papíren. K umístění zařízení bude využita stávající vodohospodářsky zabezpečená plocha. 
Kolem manipulační plochy je již vybudován obvodový příkop k zachycení srážkových vod ukončený bezodtokou 
jímkou. Takto zachycená voda bude využívána ke skrápění prašných povrchů v zařízení. Podrobné technické 
řešení bude upřesněno v rámci řízení o změně integrovaného povolení, které bude k záměru vedeno. 

Dvě obdržená vyjádření obsahovala požadavek na posuzování záměru. V nich uvedené požadavky se týkaly 
zejména ochrany podzemních a povrchových vod. Zařízení k výrobě rekultivačního materiálu bude využívat 
odpady, které jsou již dnes shromážděné v areálu papíren. S ohledem na stupeň přípravy záměru považuje 
krajský úřad zpracované oznámení za dostatečné. Podrobně bude problematika ochrany vod řešena v rámci 
řízení o změně integrovaného povolení. Dotčené územní samosprávné celky 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 
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Město Větřní 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: …………………………………………………… 

 

 Rozdělovník  

Oznamovatel prostřednictvím DS    
 JIP – Papírny Větřní, a.s., Papírenská 2, 382 11 Větřní 

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 Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní prostřednictvím DS   

Dotčené správní úřady a samosprávné celky 
 Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice  
 Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český 

Krumlov prostřednictvím DS  
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 1858/25, 370 71 České  

Budějovice prostřednictvím DS 
 Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice prostřednictvím DS   
 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice 

prostřednictvím DS 

Na vědomí prostřednictvím DS 
 Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 

Obdrží po nabytí právní moci prostřednictvím DS 
 JIP – Papírny Větřní, a.s., Papírenská 2, 382 11 Větřní 
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