ODBOR KANCELÁ# HEJTMANA
%íslo jednací: KUJCK 56363/2014/KHEJ
spisový znak: KHEJ 55871/2014/kakr/3

datum: 23.09.2014

vy$izuje: Bc. Kamila K"íová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona !. 106/1999 Sb., o svobodném p"ístupu k informacím, ve zn#ní
pozd#jích p"edpis$

Dne 15. 9. 2014 obdrel Krajský ú$ad Jiho%eského kraje Vai ádost podle zákona %. 106/1999 Sb., o svobodném p$ístupu
k informacím, ve zn"ní pozd"jích p$edpis&, ze dne 15. 9. 2014, v ní se domáháte poskytnutí následujících informací:

jaká správní !ízení Vá krajský ú!ad, odbor ivotního prost!edí, zem"d"lství a lesnictví jako v"cn" a místn" p!ísluný správní
orgán ochrany ovzduí v minulosti vedl, pop!. v sou#asné dob" vede, která se týkají povolení stavby/rekonstrukce a
provozování tepelného zdroje  Energobloku se sídlem P!íse#ná 68, $eský Krumlov, PS$ 381 01 (dále jen Energoblok), ve
vlastnictví spole#nosti CARTHAMUS a.s., se sídlem Vodi#kova 714/25, Praha 1, PIS$ 110 00.
Jedná se o !ízení v minulosti #i v sou#asnosti vedená s:
1. vlastníkem Energobloku  spole#ností CARTHAMUS a.s. se sídlem Vodi#kova 714/25, Praha 1, PS$ 110 00;
2. nájemcem #ásti areálu Energobloku a provozovatelem zdroje zne#i%ování ovzduí v míst"  spole#ností KOMASO
BIOENERGO s.r.o. se sídlem Jate#ní 854, Kolín IV, PS$ 280 02;
3. jakýmkoliv jiným subjektem, který se podílel/podílí na výstav"/rekonstrukci nebo provozoval/provozuje svoji #innost v areálu
Energobloku, se kterým jste vedli, pop!. vedete správní !ízení ve v"ci.

K výe uvedené ádosti Vám sd"lujeme následující:

Dle zákona %. 86/2002 Sb., o ochran" ovzduí, resp. zákona %. 201/2012 Sb., o ochran" ovzduí byla vedena tato
$ízení:
&ízení vedená se spole#ností CARTHAMUS a.s., Vodi#kova 714/25, 110 00 Praha 1, I$O: 270 62 970:
Sp. zn.: OZZL 7318/2008/zdstu  vydáno souhlasné závazné stanovisko k umíst"ní stavby  rekonstrukce
tepelného zdroje CARTHAMUS a.s.  provoz Energoblok Domoradice %. j. KUJCK 7318/2008 OZZL/6/Sd ze dne
12. 5. 2008
Sp. zn.: OZZL 7318/2008/zdstu  vydáno rozhodnutí o povolení stavby  rekonstrukce tepelného zdroje
CARTHAMUS a.s.  provoz Energoblok Domoradice %. j. KUJCK 13893/2008 OZZL/5/Sd ze dne 16. 6. 2008
Sp. zn.: OZZL 32559/2011/svobodova  vydáno rozhodnutí o povolení zm"ny stavby (rekonstrukce kotle K4) %. j.
KUJCK 32559/2011 OZZL/2/Sv ze dne 25. 8. 2011
Sp. zn.: OZZL 29478/2012/masv SS  vydáno rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje zne%i'ování
ovzduí CARTHAMUS a.s. - Energoblok Domoradice na dobu %asov" omezenou do 31. 12. 2014 %. j KUJCK
30278/2013/ OZZL ze dne 4. 6. 2012
Sp. zn.: OZZL 56173/2014/masv/1  dne 18. 9. 2014 zahájeno $ízení o vydání povolení provozu spalovacího
zdroje na dobu %asov" omezenou do 31. 12. 2016
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&ízení vedená se spole#ností KOMAXO BIOENERGO s.r.o., Kolín IV, Jate#ní 854, 280 02 Kolín, I$O: 289 55 552:
Sp. zn.: OZZL 68491/2013/masv  vydáno rozhodnutí vydání povolení provozu %. j. KUJCK 4385/2014/OZZL ze dne
17. 1. 2014

S pozdravem

Ing. Milan Nebesá$
Vedoucí Odboru kancelá$ hejtmana
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ODBOR KANCELÁě HEJTMANA
þíslo jednací: KUJCK 60966/2014/KHEJ
spisový znak: KHEJ 55871/2014/kakr/5

datum: 16.10.2014

vyĜizuje: Bc. Kamila KĜížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ

Dne 1. 10. 2014 obdržel Krajský úĜad Jihoþeského kraje Vaše podání nazvané Poskytnutí informací v Ĝízeních vedených
Krajským úĜadem, ve kterém žádáte o upĜesnČní námi poskytnutých informací v dokumentu þ.j. KUJCK 56363/2014/KHEJ ze
dne 23.9.2014, a to konkrétnČ:

upĜesnČní data vydání Rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje zneþišĢování ovzduší „CARTHAMUS a.s. –
Energoblok Domoradice“, které bylo vydáno na dobu þasovČ omezenou do 31. 12. 2014, sp. zn. OZZL 29478/202/masv SS. Ve
výše uvedeném dokumentu uvádíte, že pĜedmČtné rozhodnutí bylo vydáno dne 4. 6. 2012. Ve skuteþnosti však bylo vydáno až
o rok pozdČji, tedy 4. 6. 2013. Pokud se jedná pouze o administrativní chybu pĜi pĜepisu, prosíme o písemné sdČlení této
skuteþnosti.

K výše uvedené žádosti Vám sdČlujeme následující:

rozhodnutí þ. j KUJCK 30278/2013/ OZZL, sp. zn.: OZZL 29478/2012/masv SS – o povolení provozu stacionárního zdroje
zneþišĢování ovzduší „CARTHAMUS a.s. - Energoblok Domoradice“ na dobu þasovČ omezenou do 31. 12. 2014 bylo skuteþnČ
vydáno dne 4. 6. 2013, datum nabytí právní moci je 22. 6. 2013. ZmČna data vydání v poskytnuté informaci byla skuteþnČ
zpĤsobena administrativní chybou a nebyla úþelová. PĜedmČtné rozhodnutí je pĜílohou tohoto sdČlení.
S pozdravem

Ing. Milan NebesáĜ
Vedoucí Odboru kanceláĜ hejtmana

*1x pĜíloha: Rozhodnutí KUJCK_30278_2013_OZZL.pdf
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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 70769/2014/KHEJ
spisový znak: KHEJ 55871/2014/kakr/9

datum: 08.12.2014

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 24. 11. 2014 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. 11. 2014, adresovaný odboru životního prostředí, k rukám Ing. Martiny
Svobodové, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:

Jaká správní řízení Váš Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví jako věcně a místně příslušný správní
orgán ochrany ovzduší v minulosti vedl, popř. v současné době vede, která se týkají povolení stavby/rekonstrukce
a provozování tepelného zdroje – Energobloku se sídlem Přísečná 68, Český Krumlov, PSČ 381 01 (dále jen Energoblok), ve
vlastnictví společnosti CARTHAMUS a.s., se sídlem Vodičkova 714/25, Praha 1, PSČ 110 00, popř. i jiných zdrojů znečišťování
ovzduší, které se jakkoliv týkají areálu Energobloku.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, resp. zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byla nebo jsou vedena tato
řízení:
Řízení vedená se společností CARTHAMUS a.s., Vodičkova 714/25, 110 00 Praha 1, IČO: 270 62 970:
Sp. zn.: OZZL 7318/2008/zdstu – vydáno souhlasné závazné stanovisko k umístění stavby – rekonstrukce tepelného zdroje
„CARTHAMUS a.s. – provoz Energoblok Domoradice“ č. j. KUJCK 7318/2008 OZZL/6/Sd ze dne 12. 5. 2008
Sp. zn.: OZZL 7318/2008/zdstu – vydáno rozhodnutí o povolení stavby – rekonstrukce tepelného zdroje „CARTHAMUS a.s. –
provoz Energoblok Domoradice“ č. j. KUJCK 13893/2008 OZZL/5/Sd ze dne 16. 6. 2008
Sp. zn.: OZZL 32559/2011/svobodova – vydáno rozhodnutí o povolení změny stavby (rekonstrukce kotle K4) č. j. KUJCK
32559/2011 OZZL/2/Sv ze dne 25. 8. 2011
Sp. zn.: OZZL 29478/2012/masv SS – vydáno rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
„CARTHAMUS a.s. - Energoblok Domoradice“ na dobu časově omezenou do 31. 12. 2014 č. j KUJCK 30278/2013/ OZZL ze
dne 4. 6. 2013, toto řízení pokračuje pod spisovou značkou OZZL 24762/2014/masv SS - Odvolání proti rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 4. 6. 2013, čj. KUJCK 30278/2013/ OZZL, sp.zn.
OZZL 29478/2012/masv SS, odvolání zamítnuto jako opožděné, přezkumným řízením vedeným u MŽP byla změněna jedna
podmínka provozu, v současné době žadatelem podán rozklad proti rozhodnutí MŽP (v tomto řízení je účastníkem také
společnost Zambelli – technik, spol. s r.o., která je žadatelem o tyto informace),
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Sp. zn.: OZZL 56173/2014/masv/1 – dne 18. 9. 2014 zahájeno řízení o vydání povolení provozu spalovacího zdroje na dobu
časově omezenou do 31. 12. 2016; vydáno rozhodnutí č. j: KUJCK 66003/2014/OOZL, sp. zn.: OZZL 56173/2014/masv SS,
které není v právní moci (v tomto řízení je dle rozhodnutí MŽP účastníkem také společnost Zambelli – technik, spol. s r.o., která
je žadatelem o tyto informace)
Řízení vedená se společností KOMAXO BIOENERGO s.r.o., Kolín IV, Jateční 854, 280 02 Kolín, IČO: 289 55 552:
Sp. zn.: OZZL 68491/2013/masv – vydáno rozhodnutí o vydání povolení provozu č. j. KUJCK 4385/2014/OZZL ze dne
17. 1. 2014, toto řízení pokračuje pod sp. zn.: OZZL 38885/2014/masv – odvolání proti rozhodnutí o vydání povolení provozu č.
j. KUJCK 4385/2014/OZZL ze dne 17. 1. 2014, vráceno k novému projednání (v tomto řízení je účastníkem také společnost
Zambelli – technik, spol. s r.o., která je žadatelem o tyto informace)
Dále Vám sdělujeme, že Odbor kancelář hejtmana je vždy odesílatelem odpovědi na žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., jelikož je na základě Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím č. SM/10/RK (vnitřní předpis Krajského úřadu Jihočeského kraje) správcem procesu poskytování
informací. Ostatní odbory podle požadavku správce zpracovávají podklady pro poskytnutí informace na písemnou žádost, viz
výňatek z výše uvedené směrnice část II, článek 3, odst. (3) b). V případě Vaší žádosti o poskytnutí informace připravil
podklady Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Část II
Poskytování informací podle zákona
Článek 3
Působnost odborů a samostatných oddělení krajského úřadu
(1)

Správcem procesu poskytování informací je odbor kancelář hejtmana oddělení informací a styku s veřejností (dále jen
„správce”).

(2)

Správce zajišťuje:
a) poskytování informací zveřejněním (§ 4 odst. 2 zákona) v rozsahu stanoveném v § 5 zákona,
b) poskytování informací na písemnou žádost o poskytnutí informace (dále jen „písemná žádost”) (§ 13 a násl. a § 4 odst.
2 až 5 zákona) v případech, kdy je žádosti zcela nebo částečně vyhověno,
c) evidenci písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

(3)

Ostatní odbory a samostatná oddělení (dále jen „odbory”) v rámci své věcné působnosti:
a) poskytují informace žadatelům přímo na základě ústních žádostí (§ 13 odst. 1 zákona),
b) podle požadavku správce:
- zpracovávají vyjádření k možnosti poskytnout informaci na písemnou žádost,
- zpracovávají podklady pro poskytnutí informace na písemnou žádost,
c) na požádání zpracovávají podklady pro přípravu:
- rozhodnutí o odmítnutí písemně žádosti,
- stanoviska k odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí písemně podané žádosti,
- stanoviska ke stížnosti při vyřizování písemně podané žádosti.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky -
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