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R()ZHODriUr'i

MiDi\1.Šlvo Ži\ohíÚ Pj.ni.dí. ojlti|l Íilni s|úly PÍí]trnl! n.dlL tr{JDo\cli \ ]] odý'
2 7nkonx č' 20l/]0]2 slr'. o oťh'lÚů .v7duii (Jí|c j.D '7likol o o.hÍJoč oÝ/duš..).
k v}Í|ír:nlí j.^Ódnlti o llkni10ci P.dl. š ]2 odÍ' I pn j, L]) 1íkoM o o.h ně ov1duii'

Ing.slóDúnc€lokorn.
tvJlc by|c včtnd ]$. ]7005(.$kó Bud.ioicc

nJl dnc] It, pn\Ír.c |97j

se vydÍ\í rozhodnuti 0lulorizjci k€ ZpracoťÍní odborných p{\udku píd|e š 32 odsl. l
písD' d) 7Iikonu 0 oťhránř otZduši. í lo v ní:IedlÚici'n 'o^lhu 

\lrcidjírníťh zd'!ji|
lnccinirl|ijriov7duii uýcdcnýťh J|ť]c jťb k&lového oz|fcni \ Piik)^ ů 2,jkonJ 0 othrxŇ

l'ncrgctjka.spá|o1áňi p.|n (kódy l'r.- l'4.)
.t.tpt|ňé 7pracolÍní odPádu. n!k|údáií \ odpady a odp.dnÍni vod.mi

[ner']dilra stahí ( kód! 3' |.' 3.2.. 3.7')

výroba { 7pracoú.i koťu l p|Nltr (|tódy.l..|'. -l.l7.)

Zp.'cov;iní nérstnýcb suro\in (ktjdy 5.l.l.. s.lj.l
che'ni.ký Drúm$l (klid! ó'5.. 6.9'. 6.24'. 6'25')

Polrarnlářský' dřťtÍZpr'c jící { ostatlí prúm!s| (Lód! ?'l.. 7.l7.)

chovy hospodÍřských 7viřal (\lid 8.)

Pd!ŽitíorylnicLýťb ro7l Uitřdť|(kód9'l.'9'2]')

N9k|ídání s b..Zintm (kódJ l0.l..l0.2.)

osláhízdrojc (kódy I l'|. ' ll.9')



Dolueeín! žídÓÝi Ing' ŠrěPínty Pokonré' Vélm' ]8. ]70 05 ccské Budějovice. o lydáli
bzbodnulío !ulo|izacike /nfucovíIí odbo ýcl po\udkú by|odDc 5, úcrvna20l] vsouladu
s s44zíkonač' 500/2004sb'' sprjvíino tídÚ. z.hárcno spúvni iízeni v uvcdelé !ě.i'
zudlLe|kl lyhovč|a poŽadílkúm !i 32 od(. 5 a š j3 odí' l zíkon. o ochmně ov7nušÍ
lPDkíza|a. žcje schopna zpra.ovíYal odbolré po\udkyPd|c Š 32 odsl' I zákonlooch'lnč
ovzdušÍ v rczslhu uýcdcné'Ť v. výmku tollo{o rozhodnuli.

Poučcní o opravném proslředkul

Proti to'nulo rczhodnutí \ze podle Š l52
v phínénr znčDi podal ozklad do 15 dnú
Žilotnílro poslřcdi vršovickí ó5. l00 00.
p Íosl řed í' Včos podaný ! přípu ýoý oztl.d

odí' l zíkoDo č' 500/2004 sb.' spnjvÓího řídu.
odc dnc.jclro ozná|ncDí. podríním l MinisrcNlva
Pnha l0. o lo7tladu bzhoduje ministr živolíilo

fud e] odboru mhrany ovzduši


