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Věc: Vyjádření k doplněné dokumentaci a posudku o vlivu na životní prostředí záměru „Úpravy 

tepelného zdroje v Českém Krumlově - Domoradicích na spalování biomasy“ 

I. 

    Krajský úřad - Jihočeský kraj 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), v souladu s § 16 zákona informoval podle § 8 odst. 6 zákona o zveřejnění dokumentace 
2 a podle § 9 odst. 7 zákona o zveřejnění posudku o vlivu na životní prostředí záměru „Úpravy 
tepelného zdroje v Českém Krumlově - Domoradicích na spalování biomasy“. 

II. 

     Krajský úřad - Jihočeský kraj zveřejnil v souladu s platnými právními předpisy dokumentaci 2 
a posudek o vlivu na životní prostředí záměru „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově - 
Domoradicích na spalování biomasy“ s tím, že se k němu může každý v souladu s § 8 odst. 3 
a § 9 odst. 8 zákona vyjádřit. Dále při zveřejnění uvedl, že k vyjádřením zaslaným po lhůtě 
nemusí být přihlíženo.    

III. 

     Město Český Krumlov se seznámilo s oběma zveřejněnými materiály a sděluje k nim své 
stanovisko. 

     Předložená dokumentace 2 neposkytuje dostatečné podklady k tomu, aby bylo možno 
ustoupit od již dříve uplatněných požadavků a námitek ke všem oblastem: ke změně dopravy 
biomasy, ke změně původně navrženého systému chlazení generátoru, ke změně systému 
vypouštění odpadních vod a k obtěžování zápachem, hlukem a prachem. 

IV. 

     Rada města Český Krumlov projednala všechny dokumenty, týkající se oblastí, ke kterým již 
dříve přijala svá stanoviska. Rada města Český Krumlov konstatuje, že se oznamovateli 
nepodařilo stanovit podmínky tak, aby odpovídaly nejen hlediskům ochrany životního prostředí, 
ale i oprávněným zájmům a potřebám občanů okolních samosprávných celků, což mimo jiné 
dokládá i zpracovaný posudek o vlivu na životní prostředí.  

     Rada města Český Krumlov žádá příslušný úřad, aby před vydáním závazného stanoviska 
přihlédl ke všem vyjádřením, námitkám a připomínkám, které byly vzneseny v průběhu procesu 
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posuzování vlivu záměru na životní prostředí, zejména vyjádření města Český Krumlov ze dne 
9.3.2016 vydaným pod č.j. MUCK 13767/2016/OI/Be, a přijal takové rozhodnutí, které bude 
zohledňovat práva, zájmy a potřeby všech občanů. 

     S pozdravem  

Mgr. Dalibor Carda 
    starosta města 
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