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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 147926/2017/OZZL
datum: 20. 12. 2017 vyřizuje: Ing. Jana Kubecová telefon: 386 720 767
Sp.zn.: OZZL 118854/2017/jakubec
e-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz

ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“), 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 § 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, které
podala obchodní firma Technické služby Tábor s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor,
IČO 625 02 565
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„Rozšíření skládky odpadů Klenovice II“
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:
Rozšíření skládky odpadů Klenovice II
Bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2 500 t/rok)“
kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je rozšíření kapacity skládky komunálního odpadu Klenovice II o 14 860 m3 na celkovou kapacitu
92 760 m3 tak, že na jižním okraji skládky bude vybudována boční hráz (zemní val), na kterou bude rozšířeno těsnění
skládky s plochou 1 360 m2. Při tomto rozšíření, které bude umístěno do stávajícího oploceného areálu skládky, je
také plánováno přeložení obvodového odvodňovacího příkopu více na jih a napojení nových drenáží.
Umístění záměru:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Jihočeský
Klenovice
Klenovice u Soběslavi
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Pozemek:

parc. č. 3809

Oznamovatel:
Technické služby Tábor s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor, IČO 625 02 565
Zpracovatel oznámení:
SaNo CB s.r.o., se sídlem Branka 417, 374 01 Trhové Sviny, IČO 260 16 613, Mgr. Jan Čepelík (držitel autorizace
dle § 19 zákona)
2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Smyslem záměru je vybudovat na jižním okraji skládky komunálního odpadu Klenovice II boční hráz (zemní val)
a rozšířit tak prostor složiště odpadů skládky ze stávajících 14 100 m2 o plochu 1 360 m2. Volná kapacita skládky
Klenovice II se tak rozšíří o 14 860 m3 na novou celkovou kapacitu 92 760 m3. Při tomto rozšíření je plánováno
přeložení obvodového odvodňovacího příkopu více na jih a napojení nových drenáží. Rozšíření skládky bude
umístěno do stávajícího oploceného areálu skládky Klenovice, záměrem nebude nijak dotčen stávající provoz
kompostárny a zařízení na recyklaci stavebních odpadů, které budou dále provozovány ve stejném režimu
jako dosud.
Svým charakterem je předkládaný záměr pokračováním stávajícího využití lokality jako řízené skládky odpadů
skupiny S – ostatní odpad (označení S–OO), podskupina S-OO3, s možností vybudovat sektor S-OO1. Skládka
Klenovice II slouží od roku 2006 ke skládkování komunálních odpadů z města Tábor, obcí Roudná a Klenovice
a z některých přilehlých obcí. Navýšení kapacity skládky bude znamenat prodloužení životnosti současné skládky
cca do roku 2025 při zachování či snižování současného ročního množství ukládaných odpadů okolo 2 000 –
4 382 tun odpadů, tj. 10 až 16,85 tun denně. Ukládané množství odpadů na skládku je v posledních letech víceméně
stabilní.
Kumulace s jinými záměry se neuplatní. Areál skládky je dostatečně vzdálen od souvislé obytné zástavby a jiných
podobných zařízení.
3. Stručný popis technického a technologického řešení:
Skládkování odpadů bude probíhat návozem odpadů automobily do tělesa skládky, odpady budou rozhrnovány
a hutněny kompaktorem a překrývány materiálem k technickému zabezpečení skládky. Na skládku budou ukládány
odpady kategorie ostatní odpad povolené provozním řádem skládky.
Rozšíření skládky spočívá ve vybudování boční hráze na jižním okraji složiště. Hráz bude výškově napojena
na okolní terén. V rámci stavby jsou navrženy terénní úpravy a vybudování zemní hráze a přeložka obvodového
záchytného příkopu.
Plocha rozšíření složiště: 1 360 m 2
Kapacita rozšíření složiště: 14 860 m3
V lokalitě se již nevyskytuje vrstva ornice, kterou by bylo nutné skrývat. Budou provedeny výkopové práce
dle příčných a podélných řezů a zemina bude přemístěna na skládku.
Nejprve bude provedena přeložka záchytného obvodového příkopu v délce 130 metrů, na který bude navazovat
svodný drén DN 160 v délce 15 m, napojený na stávající drén pod komunikací. Poté dojde k navážení násypů
a hráze, které budou hutněny po vrstvách tak, aby bylo dosaženo předepsaného hutnění. Způsob hutnění bude
upřesněn na základě zhutňovacího pokusu. Vnitřní svahy hráze jsou navrženy ve sklonu 1 : 2,5 – 3, vnější svahy
ve sklonu 1 : 2. Na vnitřním svahu hráze je navrženo těsnění, které bude napojeno na těsnění 1. etapy. Navržené
těsnění má toto složení: zhutněná pláň 98% PS, jemnozrnná zemina tl. 10 cm, bentonitová rohož, těsnící fólie
1,5 mm, ochranná geotextilie 800 g/m 2, těžené kamenivo frakce 16-32-30 a použité pneumatiky ve svahu.
Rekultivace
Jelikož se jedná o práce prováděné až za delší časové období, je návrh rekultivace v projektu rozšíření uveden
pouze informativně. Po ukončení skládkování bude nutné vypracovat projekt rekultivace. V současné době jsou
navrženy tyto rekultivační vrstvy: zhutněný odpad, vyrovnávací vrstva tl. 30 cm (z jemného inertního materiálu),
bentonitová rohož, drenážní vrstva tl. 30 cm, rekultivační vrstva zeminy minimální tl. 70 cm a zatravnění.
Odplynění
Vzhledem k malé ploše rozšíření složiště skládky není navrženo budovat nové odplyňovací studny, neboť postačí ty
stávající. Pouze v rámci rekultivace zde bude prodloužena horizontální plynová drenáž s napojením na celkový
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systém odplynění. Skládkový plyn pak bude vypouštěn přes koksokompostový filtr navržený v rámci rekultivace
stávající skládky.
Odvodnění
V rámci rozšíření skládky nebudou budovány žádné nové svodné drény. Nově bude vybudována pouze drenážní
vrstva nad izolací.
Při rozšiřování skládky nebude instalována žádná nová technologie. Na stávající skládce je jako jediná technologie
nainstalováno ve sběrné jímce skládkových vod čerpadlo, které dopravuje skládkovou vodu na aktivní plochu
skládky, kde je voda rozlévána.
Provoz kompostárny a provoz recyklačního zařízení na stavební odpady zůstane nezměněn.
Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)
Skládkování jako technologie pro nakládání s odpady dosud nemá referenční dokument nejlepších dostupných
technik (BREF).
Pokud skládky plní požadavky směrnice rady 1999/31/ES, o skládkování odpadů, pak plní i relevantní požadavky
směrnice 96/61/EC, o integrované prevenci a omezování znečištění.
Pro porovnání zařízení s BAT proto byly použity následující podklady:
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 201/2012 Sb., o ovzduší a jeho prováděcí předpisy, ve znění pozdějších předpisů
- ČSN 83 8030 – Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek
- ČSN 83 8032 – Skládkování odpadů – Těsnění skládek
- ČSN 83 8033 – Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek
- ČSN 83 8034 – Skládkování odpadů – Odplynění skládek
- ČSN 83 8035 – Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek
- ČSN 83 8036 – Skládkování odpadů – Monitorování skládek
- Směrnice rady 1999/31/ES o skládkování odpadů, ve znění pozdějších předpisů
Lze konstatovat, že v současné době je provoz zařízení v souladu s BAT, mimo plnění všech požadavků
ČSN 83 8034 pro likvidaci skládkového plynu. S likvidací skládkového plynu na koksokompostovém filtru se kvůli
nízkému vývinu plynu na skládce počítá až během rekultivace skládky. Tento fakt je již promítnut do stávajícího
integrovaného povolení.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených
v příloze č. 2 k zákonu:
I. Charakteristika záměru
Předmětem záměru je rozšíření stávající skládky komunálního odpadu Klenovice o plochu 1 360 m2. Na jižním okraji
skládky bude vybudována boční hráz (zemní val), dojde tak k rozšíření stávající kapacity skládky o 14 860 m3
ze stávajících 77 900 m3 na novou celkovou kapacitu 92 760 m 3. Při tomto rozšíření je plánováno přeložení
obvodového odvodňovacího příkopu více na jih a napojení nových drenáží. Rozšíření skládky bude umístěno
do stávajícího oploceného areálu skládky Klenovice II.
II. Umístění záměru
Skládka odpadů Klenovice II je umístěna ve vytěžené jámové pískovně mezi obcemi Klenovice na jihu a Roudná
na severu, poblíž lokality U Hasíků. Skládka se nachází mezi řekou Lužnicí na západě a železniční tratí Veselí
nad Lužnicí – Tábor na východě. Jedná se o pravostranný břeh Lužnice, která protéká v nadmořské výšce
397 m.n.m. Oplocená skládka je ze tří stran (jihu, západu, severu) obklopena lesním porostem. Východně od skládky
se nachází stará nezabezpečená skládka Klenovice, která byla rekultivována. Na povrchu této staré skládky je
umístěno zařízení kompostárny a zařízení na recyklaci stavebních odpadů.
Nejbližší souvislá obytná zástavba je v obci Klenovice, Rybova Lhota a Roudná, ve vzdálenosti 800 až 1 200 m
od skládky. Jižně od skládky, v cípu mezi železniční tratí a místní komunikací Klenovice - Roudná, která slouží jako
přístupová komunikace ke skládce, leží ve vzdálenosti 270 – 470 m osada rekreačních objektů U Hasíka s několika
trvale obydlenými domy. Jihozápadně od skládky u řeky Lužnice v lokalitě Ovčín - Klenovice se nachází několik
obytných domů. V nivě řeky Lužnice jsou rozmístěny rekreační objekty.
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Dle vyjádření Městského úřadu Soběslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje, vydaného dne 4. 9. 2017
pod čj.: MS/19156/2017, je záměr v souladu s Územním plánem obce Klenovice. Záměr rozšíření skládky se nachází
v zastavěném území na ploše technické infrastruktury – skládka. Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí NATURA 2000 byl ve smyslu § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody
a krajiny“), vyloučen ve stanovisku Krajského úřadu – Jihočeský kraj čj.: KUJCK 106948/2017/OZZL vydaném dne
12. 9. 2017. Vzhledem k malému rozsahu záměru a jeho umístění lze vyloučit významné vlivy přesahující státní
hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy
Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti 800 až 1 200 m od skládky, jedná se o obce Klenovice,
Rybova Lhota a Roudná. Jižně od skládky, v cípu mezi železniční tratí a místní komunikací Klenovice - Roudná leží
ve vzdálenosti 270 – 470 metrů osada rekreačních objektů U Hasíka s několika trvale obydlenými domy. Tato
zástavba bude nejvíce vystavena vlivu dopravy na skládku Klenovice. Dle výsledků hlukové i rozptylové studie
nebudou překročeny zákonem stanovené limity, obyvatelé v okolí nebudou významně negativně ovlivněni hlukem
a emisemi z nákladní a osobní automobilové dopravy při výstavbě a provozu skládky.
Vliv na ovzduší a klima
Pro záměr byla zpracována rozptylová studie (Mgr. Radomír Smetana, září 2017). Realizace posuzovaného záměru
rozšíření skládky odpadů Klenovice II v podstatě nezhorší imisní situaci v území, skládka je již v lokalitě provozována.
Obyvatelé v okolí nebudou negativně ovlivněni emisemi z nákladní a osobní automobilové dopravy při výstavbě
a provozu skládky, včetně kompostárny a zařízení na recyklaci stavebních odpadů. Předpokládaná imisní situace
nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví obyvatel, vlastní provoz dle výsledků rozptylové studie nezpůsobí zásadní
zvýšení současné imisní zátěže.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace a provozu záměru není předpokládáno.
Celkový vliv záměru rozšíření skládky Klenovice II na ovzduší nebude významný.
Vlivy na hlukovou situaci eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky
Součástí oznámení záměru byla hluková studie (Mgr. Radomír Smetana, B. Ondřej Dlabola, září 2017), hodnocení
bylo provedeno modelovým výpočtem pro dobu výstavby zemní hráze, za provozu skládky bez i s provozem
mobilního drtiče a vyhodnocen byl i hluk z dopravy po příjezdové komunikaci. Posuzovaným záměrem bylo rozšíření
skládky odpadů Klenovice II, spočívající ve vybudování zemní hráze na jižní hranici skládky, čímž se zvětší úložný
prostor skládky. V ploše skládky je zároveň provozována kompostovací plocha a plocha pro ukládání a recyklaci
stavebního a demoličního odpadu.
Objem generované dopravy bude se současnou dopravou ke stávající skládce srovnatelný, bude se jednat cca
o maximálně čtyři desítky nákladních automobilů denně, a to i včetně zvýšení dopravy v době budování zemní hráze.
Nedojde ani ke zvýšení počtu zařízení využívaných při manipulaci s odpady – kompaktor a nakladač jsou již v areálu
využívány.
Celkový imisní příspěvek všech zdrojů v areálu skládky při provozu bez mobilního drtiče, a to jak při běžném provozu
tak i při výstavbě zemní hráze, nebude významný, vzhledem ke vzdálenosti areálu skládky od nejbližší obytné
zástavby.
V krátkém intervalu v zimním období, kdy může být provozován mobilní drtič (max. dvakrát ročně 3 týdny), bude
hlukové zatížení okolí skládky vyšší, nikde v nejbližším chráněném prostoru budov však nebude s rezervou dosaženo
hodnoty hygienického limitu v denní době. V noční době nebude na skládce žádný provoz.
Z výsledků modelování budoucího vývoje hlukové situace v okolí záměru nevyplývá nutnost přijímat protihluková
opatření a záměr je pro dané území z hlukového hlediska akceptovatelný.
Vibrace způsobené nákladní dopravou budou vzhledem k vzdálenosti domů od komunikací využívaných pro dovoz
odpadů, bioodpadů a stavebních materiálů minimální, proto nelze předpokládat negativní ovlivnění stavebních
objektů vibracemi.
Jediným zdrojem světelného záření ve venkovním prostoru budou stávající 3 lampy na skládce odpadů. Umístění
areálu a jeho osvětlení nepředstavuje s ohledem na pozici nejbližších chráněných objektů omezení jejich využití
způsobené tímto osvětlením. Ve směru obytné zóny nebudou budovány žádné jiné světelné zdroje. Provozovaná
technologie není zdrojem jiného typu záření a nemůže tedy ovlivňovat své okolí.
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Vliv na povrchové a podzemní vody
V okolí skládky ve směru proudění povrchových a podzemních vod nejsou registrovány žádné jímací objekty a pásma
hygienické ochrany vodních zdrojů na podzemních a povrchových vodách, které by byly využívány. Případné
havarijní úniky průsakových vod ze skládky Klenovice II do horninového prostředí by byly nejprve zjištěny
prostřednictvím monitoringu podzemních a povrchových vod.
Skládka neleží v záplavovém území.
Dle odhadu bude ročně stejně jako v současné době spotřebováno 20 m 3 vody z vrtané studny HV-14. Stejné
množství vod bude ročně odvezeno z žumpy u provozní budovy. Pitná voda je a bude dovážena. Sociální zázemí
pracovníků stavby bude řešit její dodavatel mobilními toaletami.
Celé okolí záměru v katastru obce Klenovice patří dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a akčním programu, v platném znění, mezi zranitelné oblasti. Odtokové poměry na skládce se v rámci jejího rozšíření
nemění, skládkové vody budou svedeny drenážním potrubím do stávající jímky skládkových vod o objemu 324 m 3,
ze které budou následně zpětně rozlévány na aktivní plochu skládky. Obvodový příkop bude v rámci výstavby
přeložen k jihu, těleso skládky bude svým profilem vyvýšeno nad bezprostřední okolní terén.
Vliv záměru rozšíření skládky odpadů Klenovice II na podzemní a povrchové vody bude ve srovnání se stávajícím
stavem skládky stejný, tedy neutrální.
Pro rozšíření skládky je zvolen stejný způsob zatěsnění a drenáže skládkových vod jako pro stávající skládku
Klenovice II. Lze tedy předpokládat, že při dodržení projektu a provozních podmínek stanovených v integrovaném
povolení a promítnutých do integrovaného provozního řádu nedojde k ovlivnění povrchových a podzemních vod
v lokalitě.
Dominantním znečišťovatelem podzemní a povrchové vody v lokalitě je stará nezabezpečená skládka, která byla
rekultivována a v současné době je intenzivně monitorována.
Vlivy na půdu
Realizace záměru si nevyžádá trvalé ani dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. V minulosti byla
na skládce provedena skrývka půdní vrstvy, proto se v místě plánované výstavby nachází jen podložní zeminy
a navážky.
Realizace záměru si nevyžádá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa, nebude dotčeno ani ochranné pásmo
lesa.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr není umístěn do prostoru ložisek nerostných surovin a nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.
V minulosti se v lokalitě nacházelo ložisko písků, které bylo vytěženo. Prostor skládky neleží v Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Lokalita celého lesa U Hasíků a nivy Lužnice byla vyhlášena prvkem územního systému ekologické stability (ÚSES)
– regionálním biocentrem RBC 698 Roudná. V prostoru záměru se nenacházejí žádná další zvláště chráněná území,
chráněná území a území přírodních parků, která by mohla být záměrem dotčena. Vliv záměru na chráněná území
lze vyloučit.
Kvalita životního prostředí je lokálně snížena přímo v oploceném prostoru skládky Klenovice. Na části staré skládky
již proběhla rekultivace a zalesnění. Na skládce Klenovice II je po ukončení skládkování plánována také rekultivace
s postupným zapojením do biocentra. Předpokládá se, že při rekultivaci skládky zůstanou laguny ležící na jihu
skládky zachovány jako samostatný biotop. Vliv skládky na ekosystémy a USES se rozšířením skládky nezmění,
rozšíření proběhne uvnitř oploceného areálu skládky.
Pro daný záměr byl zpracován „Orientační biologický průzkum území – budování valu na skládce Klenovice“
(Ing. et Ing. Pavel Jaroš, srpen 2017), v němž jsou uvedeny podrobné nálezové databáze. Celkový vliv na faunu,
flóru a ekosystémy bude střední a lokální a spočívá zejména v pokácení cca 20 ks mladých stromů (vrby, borovice
lesní, trnovník akát a slivoň obecná) a v mírném zmenšení biotopu silně ohrožených druhů: rosničky zelené (Hyla
arborea) a slepýše křehkého (Anguis fragilis). U těchto druhů nebyla zjištěna užší či trvalejší vazba k řešenému
území. Rozmnožování rosniček je předpokládáno v prostoru tůní cca 50 až 280 m jižně od řešeného území, do nějž
nebude zasahováno. Vliv na stávající prvek USES (Regionální biocentrum RBC 698 Roudná) zůstane
až do rekultivace skládky stejný jako nyní.
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Vlivy na krajinu
Z významných krajinných prvků vyjmenovaných v zákoně o ochraně přírody a krajiny (tj. lesů, rašelinišť, vodních
toků, rybníků jezer a údolních niv) se severně, západně a jižně od zájmového území nachází les. Ochranné pásmo
lesa ovšem nezasahuje do prostoru rozšíření skládky. Parametry VKP „ze zákona“ jako jezera mají laguny v jižní
až jihozápadní části areálu bývalé pískovny, které nebudou záměrem dotčeny.
Z registrovaných krajinných prvků se v prostoru záměru, ani jeho nejbližším okolí nenachází žádný prvek, ani žádný
památný strom.
Před rozšířením skládky je nutné v prostoru rozšíření odstranit stávající vegetaci – mladé stromy (stromy rostoucí
mimo les). Tato vegetace je mýcena pravidelně.
Zájmové území záměru je dáno prostorem vytěžené pískovny, přičemž většina tohoto území je využita jako bývalá
skládka TKO Klenovice I, která je již v zásadě rekultivována. Skládka Klenovice II se nachází v severozápadní části
bývalé pískovny. Jihozápadní až jižní část areálu je tvořena hodnotnými přírodními segmenty tůní, lagun
a mimolesních porostů dřevin, severovýchodní až východní prostor je tvořen částečně přeměněným územím
v důsledku určitých terénních úprav z minulosti, s ohledem na návozy i nepůvodních zemin došlo k ruderalizaci ploch.
Okolí areálu je tvořeno převážně borovým lesem, prostor tak tvoří pohledově i funkčně v zásadě uzavřenou enklávu
v lesích.
Záměrem dotčený krajinný prostor je jen prostor skládky. Skládka je viditelná pouze z okraje lesa těsně u skládky.
Vnímání krajinného prostoru skládky bude po rozšíření skládky vizuálně stejné jako dnes. Tento krajinný prostor se
změní až po rekultivaci skládky Klenovice II.
Vlivy na hmotný majetek
Záměrem nebudou dotčeny kulturní památky, archeologicky ani kulturně významné lokality či stavby.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad – Jihočeský kraj, 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 16. 10. 2017
oznámení záměru „Rozšíření skládky odpadů Klenovice II“. Oznamovatelem je obchodní firma Technické služby
Tábor s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor, IČO 625 02 565.
Oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu zpracovala obchodní společnost SaNo CB s.r.o., se sídlem Branka 417,
374 01 Trhové Sviny, IČO 260 16 613, Mgr. Jan Čepelík (držitel autorizace dle § 19 zákona). Oznámení splňovalo
náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona, proto příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem ze dne 24. 10. 2017
čj.: KUJCK 121000/2017/OZZL. Téhož dne bylo oznámení rozesláno k vyjádření dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům a na úřední desce Jihočeského kraje byla v souladu s § 16 zveřejněna
informace o zahájení zjišťovacího řízení. Na úřední desce obce Roudná byla informace o zahájení zjišťovacího řízení
zveřejněna dne 25. 10. 2017, na úřední desce obce Klenovice 30. 10. 2017 a na úřední desce obce Skalice dne 2.
11. 2017. Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 23. 11. 2017.
V průběhu zjišťovacího řízení byla krajskému úřadu zaslána k záměru 2 vyjádření Krajské hygienické stanice
Jihočeského kraje a na vědomí doplnění informací zpracovatele hlukové studie Mgr. Radomíra Smetany, člena
České asociace akustiků, o.s., k posouzení hlukové situace v rámci daného záměru, které adresoval Krajské
hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:



oznámení „Rozšíření skládky odpadů Klenovice II“, zpracované obchodní společností SaNo CB s.r.o. - Mgr. Jan
Čepelík (držitel autorizace dle § 19 zákona)
vyjádření uvedená v bodě 4

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



Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne 20. 11. 2017
čj.: KHSJC 31946/2017/HOK.JH a vyjádření ze dne 24. 11. 2017 čj.: KHSJC 35262/2017/HOK.JH
Mgr. Radomír Smetana, doplnění informací pro Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje ze dne 21. 11.
2017
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5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jč kraje)
ve vyjádření ze dne 20. 11. 2017 KHSJC 31946/2017/HOK.JH uvádí, že hluková studie vyhodnocuje hluk z dopravy
na příjezdové komunikaci III. třídy pouze z pohledu vlivu provozovny a vlivu záměru, ale nevyhodnocuje celkové
stávající hlukové zatížení lokality vlivem hluku z dopravy na komunikaci III. třídy a následně její zatížení včetně vlivu
záměru. Zhotovitel Mgr. Radomír Smetana, člen České asociace akustiků, o.s., upřesnil, že podstatné pro posouzení
vlivu dopravy po uvedené komunikaci na akustickou situaci v jejím okolí je to, že po realizaci záměru se vytížení této
komunikace dopravou na skládku nezmění. Ta je již v současné době se stejnou intenzitou využívána a realizace
záměru do lokality novou dopravu nepřivede. KHS Jč kraje posoudila tuto skutečnost a ve vyjádření ze dne 24. 11.
2017 čj.: KHSJC 35262/2017/HOK.JH uvádí, že není třeba záměr posuzovat z hlediska zájmů ochrany veřejného
zdraví podle zákona.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Dotčené územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona
se k oznámení nevyjádřily.
Z oznámení záměru je patrné, že vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
nejsou významné. Zpracované oznámení podává ucelený přehled možného vlivu na životní prostředí v místě záměru
či jeho okolí, za předpokladu realizace v oznámení navržených podmínek k ochraně zdraví obyvatelstva a životního
prostředí vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek
nebude ovlivněno nad únosnou míru.
Krajský úřad na základě informací uvedených v oznámení záměru, z obdržených písemných vyjádření, rozptylové
a akustické studie a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl k závěru,
že záměr „Rozšíření skládky odpadů Klenovice II“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován
podle zákona, neboť z provedeného vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí je zřejmé, že z hlediska
významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů je provoz záměru možný a při respektování doporučených opatření
neznamená významné ovlivnění hodnocených složek životního prostředí.

Poučení o odvolání
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 – Jihočeský kraj, 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 předložit v odvolání.

JUDr. Hana Vendlová
vedoucí oddělení ochrany přírody
a krajiny a EIA

„otisk úředního razítka“

Obce Klenovice, Roudná a Skalice 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 –
Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno
na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj se písemnost považuje
za doručenou.
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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: ……………………………………………………

Přílohy
- oznámení
- přílohová část

ROZDĚLOVNÍK
Oznamovatel (na doručenku včetně příloh)


Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

Dotčené územní samosprávné celky (obce prostřednictvím datové schránky)


Jihočeský kraj, k rukám člena rady kraje pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice



Obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav



Obec Roudná, Roudná 46, 392 01 Soběslav



Obec Skalice, Skalice 48, 392 01 Soběslav

Dotčené správní úřady (prostřednictvím datové schránky)


Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav



Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Tábor,
Palackého 350, 390 01 Tábor



Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice

Na vědomí (prostřednictvím datové schránky)


Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice



Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní)


Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad - Jihočeský
kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Obdrží po nabytí právní moci (prostřednictvím datové schránky)


Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor
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