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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 10. 6. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 6. 2019, v níž 

požadujete poskytnutí následujících informací: 

1) Kdo je oprávněným provozovatelem (tedy kdo získal povolení ve smyslu ust. §11 zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) dvou zařízení na sušení dřevěné štěpky (dále jen „sušárna“) při 

teplárně v Domoradicích (Energoblok v Domoradicích – tepelný zdroj na spalování biomasy v Českém 

Krumlově - Domoradicích)?  

2) Od kdy je tento subjektem provozovatelem sušárny?  

3) Kdo byl provozovatelem sušárny v období od června 2016 do října 2018?  

4) Kdo je vlastníkem sušárny? V jakém vztahu je provozovatel sušárny k jejímu vlastníku? Má např. 

provozovatel sušárnu v nájmu?  

 K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Ad 1) Rozhodnutí o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Třídění, 

drcení a sušení dřevní štěpky Domoradice“ umístěného v průmyslovém areálu společnosti CARTHAMUS a. s. 

v Českém Krumlově, bylo podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vydáno společnosti KOMAXO BIOENERGO s. r. o., 

se sídlem Kolín - Kolín IV, Jateční 854, PSČ 280 02, IČO: 289 55 552.  

Ad 2) Tento provozovatel byl uveden už v průběhu vyřizování  první žádosti o vydání povolení provozu dle 

§ 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší pro tento zdroj. Tato žádost byla podána 12. 12. 2013. 

Ad 3) Od nabytí právní moci prvního povolení provozu pro uvedený zdroj, tj. dne 11. 2. 2014, je stále 

odpovědným provozovatelem společnost KOMAXO BIOENERGO s.r.o., se sídlem Kolín - Kolín IV, Jateční 854, 

PSČ 280 02, IČO: 289 55 552, popř. dle § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší právní nástupce této 

společnosti. 
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Ad 4) Vlastník jednotlivých zařízení provozovaných v rámci zdroje „Třídění, drcení a sušení dřevní štěpky 

Domoradice“, tj. ani sušárny, není správnímu orgánu znám. V řízeních podle zákona o ochraně ovzduší 

příslušný orgán ochrany ovzduší majetkoprávní vztahy žadatele (provozovatele), týkající se v předmětné 

žádosti popisovaných stacionárních zdrojů, nezkoumá. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Petr Soukup 

vedoucí odboru 

 


