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Dolní Dobrouč 384
561 02 Dolní Dobrouč

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) a věcně příslušný orgán
ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší (dále jen zákon) rozhodl tak, že podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona

mění rozhodnutí o povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší
vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona pod kódem
► 9. 19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s
obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok
nebo větší - laminovna s celkovou projektovanou roční spotřebou VOC 200 tun,
► 7. 7. Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem 7. 8., o celkové projektované
spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok - dřevovýrobu o kapacitě 500 m3 zpracované
dřevní hmoty ročně,
► 1. 1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 0,3 MW do 5
MW včetně - dvojice kotlů typu RAPIDO F 320/12 v kotelně s celkovým tepelným příkonem
1,238 MW,
provozovatele
USSPA s r. o.
Dolní Dobrouč 384
561 02 Dolní Dobrouč,
IČ 632 18 003,
umístěných v provozovně
USSPA s r. o.
Dolní Dobrouč 384
561 02 Dolní Dobrouč,
vydané podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona pod č. j.
KrÚ 20993/2013/OŽPZ/Ry ze dne 21. 3. 2013,
vedené ve spise SpKrÚ 13177/2013/OŽPZ,
ve znění jeho poslední změny,
vydané podle § 13 odst. 2 zákona rozhodnutím č. j.
KrÚ 69088/2016/OŽPZ/Ry ze dne 5. 10. 2016,
vedeného ve spise SpKrÚ 66954/2016/OŽPZ,
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tak, že:
text ve výroku rozhodnutí,
znějící:
...“
1) laminovnu s roční projektovanou spotřebou VOC 200 tun - zdroj, vyjmenovaný v příloze č. 2
zákona pod kódem 9. 19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových
pryskyřic s obsahem styrenu s projektovanou spotřebou těkavých organických látek od 0,6
tuny,
2) dřevovýrobu o kapacitě 500 m3 zpracované dřevní hmoty ročně - zdroj znečišťování ovzduší,
vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 7. 7.: Průmyslové zpracování dřeva o roční
spotřebě materiálu větší než 150 m3 a
3) plynovou kotelnu, osazenou dvojicí kotlů typu RAPIDO F 320/12 s celkovým tepelným příkonem
1,238 kW - zdroj, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 1. 1.: „Spalování paliv v kotlích
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“,
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je provozní řád, zpracovaný pro technologii „Výroba kompozitů
za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s projektovanou
spotřebou VOC 200 tun“, povolení se vydává za těchto podmínek:
„…
nahrazuje textem:
...“
1) laminovnu s roční projektovanou spotřebou VOC 200 tun - zdroj, vyjmenovaný v příloze č. 2
zákona pod kódem 9. 19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových
pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek
0,6 t za rok nebo větší,
2) dřevovýrobu o kapacitě 500 m3 zpracované dřevní hmoty ročně - zdroj znečišťování ovzduší,
vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 7. 7. Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené
pod kódem 7. 8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok,
3) dvojice kotlů typu RAPIDO F 320/12, umístěnou v plynové kotelně s celkovým tepelným
příkonem 1,238 kW - zdroje, vyjmenované v příloze č. 2 zákona pod kódem 1. 1. Spalování
paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 0,3 MW do 5 MW včetně.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je provozní řád, zpracovaný pro technologii „Výroba kompozitů
za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s projektovanou
spotřebou VOC 200 tun“, povolení se vydává za těchto podmínek:
„…
a text v podmínkách,
stanovených pro provoz zdrojů znečišťování ovzduší,
znějící:
...“
 provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu
ovzduší příslušným orgánům ochrany ovzduší (m. j. zahájení a trvalé ukončení provozu) do 15
dnů od vzniku těchto skutečností,


a dále bude provozovatel:

 při provozu laminovny dodržovat specifické emisní limity, stanovené vyhláškou č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovní znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloha č. 5, část. II Specifické emisní limity a technické
podmínky provozu, bod 9. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených
polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s projektovanou spotřebou těkavých organických
látek do 200 tun,
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u emisí z laminovny zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší jednorázovým měřením emisí
znečišťujících látek v intervalu jedenkrát za kalendářní rok a výpočtem podílu hmotnosti
emisí VOC a celkového množství spotřebovaných vstupních surovin s obsahem VOC
postupem, stanoveným v části IV. přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. pro provedení
roční hmotnostní bilance těkavých organických látek,



při provozu technologie laminovny dodržovat podmínky, uvedené v aktualizovaném
provozním řádu, který je součástí tohoto rozhodnutí – dokumentu s názvem:
- „PROVOZNÍ ŘÁD pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší - LAMINACE, umístěný
v provozovně DOLNÍ DOBROUČ provozovatele USSPA s.r.o.“, aktualizovaný dne 5. 9.
2016 ing. Martinem Řezníčkem z firmy ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02
Pardubice, předložený dne 6. 9. 2016 ing. Radkem Píšou, zastupujícím na základě
předložené písemné plné moci odpovědného zástupce společnosti,



změny provozního řádu vypracovávat a předkládat do 60 dnů od vzniku změny jako součást
žádosti podané podle § 13 odst. 2 zákona o změnu podmínek povolení provozu, vydaného
podle § 11, odst. 2 písm. d) zákona poté, co nastaly závažné okolnosti, dotýkající se vlivu
zdroje na znečišťování ovzduší,

 při provozu kotlů na zemní plyn dodržovat specifické emisní limity stanovené pro oxidy
dusíku a oxid uhelnatý vyhláškou č. 415/2012 Sb., příloha č. 2, část II: Specifické emisní
limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém příkonu vyšším než 0,3 MW a
nižším než 50 MW, bod 1. Specifické emisní limity pro kotle a teplovzdušné přímotopné
stacionární zdroje,


zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší jednorázovým měřením emisí znečišťujících látek
v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky, a to pro látky, pro něž jsou stanoveny specifické
emisní limity vyhláškou č. 415/2012 Sb.,



pro účely vyhodnocení souhrnné provozní evidence k výpočtu emisí znečišťujících látek
(NOx a CO) používat příslušný emisní faktor, hodnotu měrné výrobní emise (vztaženo v kg
na milion m3 spáleného zemního plynu),



provozovat zdroje v souladu s technickými podmínkami zařízení, stanovenými výrobcem
zařízení a provádět výrobcem předepsané, pravidelné servisní seřizování, doklady o těchto
kontrolách zakládat jako součást provozní evidence, vedené v souladu s § 17 odst. 3 písm.
c) zákona,

 při provozu dřevozpracujících strojů a zařízení, zajišťujících odsávání dřevních podílů a
filtraci vzdušniny dodržovat technické podmínky provozu, stanovené výrobcem zařízení,
zejména zajišťovat jejich pravidelnou údržbu a servis v předepsaných intervalech a doklady o
těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence, vedené v souladu s § 17 odst. 3


vést evidenci spotřebovaného zpracovaného materiálu a provozních hodin bez provádění
autorizovaných měřením emisí,



nakládání s dřevním odpadem, včetně jeho skladování provádět takovým způsobem, aby
nedocházelo ke vzniku sekundární prašnosti.

„…
nahrazuje textem:
...“
 provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu
ovzduší příslušným orgánům ochrany ovzduší (České inspekci životního prostředí, oblastnímu
inspektorátu Hradec Králové a Krajskému úřadu Pardubického kraje), m. j. zahájení a trvalé
ukončení provozu provozovatel oznámí údaje o zahájení a trvalém ukončení provozu, a to do
15 dnů od vzniku těchto skutečností,
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a dále bude provozovatel:

 při provozu laminovny dodržovat specifické emisní limity, stanovené platným zněním vyhlášky
č. 415/2012 Sb., příloha č. 5, část. II Specifické emisní limity a technické podmínky provozu,
bod 9. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s
obsahem styrenu s projektovanou spotřebou těkavých organických látek do 200 tun,


u emisí z laminovny zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší jednorázovým měřením emisí
znečišťujících látek v intervalu jedenkrát za kalendářní rok a výpočtem podílu hmotnosti
emisí VOC a celkového množství spotřebovaných vstupních surovin s obsahem VOC
postupem, stanoveným v části IV. přílohy č. 5 k platnému znění vyhlášky č. 415/2012 Sb.
pro provedení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek,



při provozu technologie laminovny dodržovat podmínky, uvedené v aktualizovaném
provozním řádu, který je součástí tohoto rozhodnutí – dokumentu s názvem: „PROVOZNÍ
ŘÁD pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší - LAMINACE, umístěný v provozovně
DOLNÍ DOBROUČ provozovatele USSPA s.r.o.“, aktualizovaný dne 28. 2. 2019 ing.
Martinem Řezníčkem z firmy ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, předložený
dne 8. 3. 2019 ing. Radkem Píšou, zastupujícím na základě předložené písemné plné moci
odpovědného zástupce společnosti,



změny provozního řádu vypracovávat a předkládat do 60 dnů od vzniku změny jako součást
žádosti podané podle § 13 odst. 2 zákona o změnu podmínek povolení provozu, vydaného
podle § 11, odst. 2 písm. d) zákona poté, co nastaly závažné okolnosti, dotýkající se vlivu
zdroje na znečišťování ovzduší,

 při provozu kotlů na zemní plyn dodržovat specifické emisní limity stanovené pro oxidy
dusíku a oxid uhelnatý platným zněním vyhlášky č. 415/2012 Sb., příloha č. 2, část II:
Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém příkonu vyšším
než 0,3 MW a nižším než 50 MW, bod 1. Specifické emisní limity pro kotle a teplovzdušné
přímotopné stacionární zdroje,


zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší jednorázovým měřením emisí znečišťujících látek
v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky, a to pro látky, pro něž jsou stanoveny specifické
emisní limity platným zněním vyhlášky č. 415/2012 Sb.,



pro účely vyhodnocení souhrnné provozní evidence k výpočtu emisí znečišťujících látek
(NOx a CO) používat příslušný emisní faktor z protokolu o autorizovaném měření emisí,



provozovat zdroje v souladu s technickými podmínkami zařízení, stanovenými výrobcem
zařízení a provádět výrobcem předepsané, pravidelné servisní seřizování, doklady o těchto
kontrolách zakládat jako součást provozní evidence, vedené v souladu s § 17 odst. 3 písm.
c) zákona,

 při provozu dřevozpracujících strojů a zařízení, zajišťujících odsávání dřevních podílů a
filtraci vzdušniny dodržovat technické podmínky provozu, stanovené výrobcem zařízení,
zejména zajišťovat jejich pravidelnou údržbu a servis v předepsaných intervalech a doklady o
těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence, vedené v souladu s § 17 odst. 3
písm. c) zákona,


vést evidenci spotřebovaného zpracovaného materiálu a provozních hodin bez provádění
autorizovaných měřením emisí,



nakládání s dřevním odpadem, včetně jeho skladování provádět takovým způsobem, aby
nedocházelo ke vzniku sekundární prašnosti.

„…
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a zároveň r u š í
provozní řád - přílohu rozhodnutí KrÚ 69088/2016/OŽPZ/Ry ze dne 5.10 2016 a nahrazuje ho
aktualizovaným provozním řádem, přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Jediným
účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je společnost USSPA s r. o., Dolní Dobrouč
384, 561 02 Dolní Dobrouč.
Aktuální znění výrokové části rozhodnutí o povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší
vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona
vydané podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona pod č. j.
KrÚ 20993/2013/OŽPZ/Ry ze dne 21. 3. 2013,
vedené ve spise SpKrÚ 13177/2013/OŽPZ,
ve znění změn rozhodnutí
je následující:
Krajský úřad Pardubického kraje jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) a věcně příslušný orgán
ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší (dále jen zákon) rozhodl tak, že podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona

vydává povolení
provozu pro zdroje znečišťování ovzduší provozovatele USSPA s.r.o., Dolní Dobrouč 384, 561 02
Dolní Dobrouč, IČ: 63218003, umístěné v provozovně na výše uvedené adrese. Předmětem
povolení jsou zdroje, vyjmenované v příloze č. 2 zákona takto:
1) laminovnu s roční projektovanou spotřebou VOC 200 tun - zdroj, vyjmenovaný v příloze č. 2
zákona pod kódem 9. 19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových
pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek
0,6 t za rok nebo větší,
2) dřevovýrobu o kapacitě 500 m3 zpracované dřevní hmoty ročně - zdroj znečišťování ovzduší,
vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 7. 7. Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené
pod kódem 7. 8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok,
3) dvojice kotlů typu RAPIDO F 320/12, umístěnou v plynové kotelně s celkovým tepelným
příkonem 1,238 kW - zdroje, vyjmenované v příloze č. 2 zákona pod kódem 1. 1. Spalování
paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 0,3 MW do 5 MW včetně.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je provozní řád, zpracovaný pro technologii „Výroba kompozitů
za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s projektovanou
spotřebou VOC 200 tun“, povolení se vydává za těchto podmínek:
Povolení se vydává za těchto podmínek:
 provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu
ovzduší příslušným orgánům ochrany ovzduší (České inspekci životního prostředí, oblastnímu
inspektorátu Hradec Králové a Krajskému úřadu Pardubického kraje), m. j. zahájení a trvalé
ukončení provozu provozovatel oznámí údaje o zahájení a trvalém ukončení provozu, a to do
15 dnů od vzniku těchto skutečností,


a dále bude provozovatel:

 při provozu laminovny dodržovat specifické emisní limity, stanovené platným zněním vyhlášky
č. 415/2012 Sb., příloha č. 5, část. II Specifické emisní limity a technické podmínky provozu,
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bod 9. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s
obsahem styrenu s projektovanou spotřebou těkavých organických látek do 200 tun,


u emisí z laminovny zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší jednorázovým měřením emisí
znečišťujících látek v intervalu jedenkrát za kalendářní rok a výpočtem podílu hmotnosti
emisí VOC a celkového množství spotřebovaných vstupních surovin s obsahem VOC
postupem, stanoveným v části IV. přílohy č. 5 k platnému znění vyhlášky č. 415/2012 Sb.
pro provedení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek,



při provozu technologie laminovny dodržovat podmínky, uvedené v aktualizovaném
provozním řádu, který je součástí tohoto rozhodnutí – dokumentu s názvem: „PROVOZNÍ
ŘÁD pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší - LAMINACE, umístěný v provozovně
DOLNÍ DOBROUČ provozovatele USSPA s.r.o.“, aktualizovaný dne 28. 2. 2019 ing.
Martinem Řezníčkem z firmy ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, předložený
dne 8. 3. 2019 ing. Radkem Píšou, zastupujícím na základě předložené písemné plné moci
odpovědného zástupce společnosti,



změny provozního řádu vypracovávat a předkládat do 60 dnů od vzniku změny jako součást
žádosti podané podle § 13 odst. 2 zákona o změnu podmínek povolení provozu, vydaného
podle § 11, odst. 2 písm. d) zákona poté, co nastaly závažné okolnosti, dotýkající se vlivu
zdroje na znečišťování ovzduší,

 při provozu kotlů na zemní plyn dodržovat specifické emisní limity stanovené pro oxidy
dusíku a oxid uhelnatý platným zněním vyhlášky č. 415/2012 Sb., příloha č. 2, část II:
Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém příkonu vyšším
než 0,3 MW a nižším než 50 MW, bod 1. Specifické emisní limity pro kotle a teplovzdušné
přímotopné stacionární zdroje,


zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší jednorázovým měřením emisí znečišťujících látek
v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky, a to pro látky, pro něž jsou stanoveny specifické
emisní limity platným zněním vyhlášky č. 415/2012 Sb.,



pro účely vyhodnocení souhrnné provozní evidence k výpočtu emisí znečišťujících látek
(NOx a CO) používat příslušný emisní faktor z protokolu o autorizovaném měření emisí,



provozovat zdroje v souladu s technickými podmínkami zařízení, stanovenými výrobcem
zařízení a provádět výrobcem předepsané, pravidelné servisní seřizování, doklady o těchto
kontrolách zakládat jako součást provozní evidence, vedené v souladu s § 17 odst. 3 písm.
c) zákona,

 při provozu dřevozpracujících strojů a zařízení, zajišťujících odsávání dřevních podílů a
filtraci vzdušniny dodržovat technické podmínky provozu, stanovené výrobcem zařízení,
zejména zajišťovat jejich pravidelnou údržbu a servis v předepsaných intervalech a doklady o
těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence, vedené v souladu s § 17 odst. 3
písm. c) zákona,


vést evidenci spotřebovaného zpracovaného materiálu a provozních hodin bez provádění
autorizovaných měřením emisí,



nakládání s dřevním odpadem, včetně jeho skladování provádět takovým způsobem, aby
nedocházelo ke vzniku sekundární prašnosti.

a zároveň
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ruší rozhodnutí

č. j. KrÚ 33641/2013/OŽPZ/Ry ze dne 13. 5. 2013, vedené ve spise se spisovou značkou SpKrÚ
27444/2013/OŽPZ, vydané podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona na základě žádosti ze dne 6. 5.
2013, týkající se změny povolení provozu, vydaného podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona pro zdroje
znečišťování ovzduší, vyjmenované v příloze č. 2 zákona, umístěné v provozovně USSPA, s.r.o.,
Dolní Dobrouč 384, 561 04 Dolní Dobrouč rozhodnutím č. j. KrÚ 20993/2013/OŽPZ/Ry

a zároveň r u š í

provozní řád - nedílnou rozhodnutí KrÚ 69088/2016/OŽPZ/Ry ze dne 5.10 2016 a nahrazuje ho
aktualizovaným provozním řádem, přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Jediným
účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je společnost USSPA s r. o., Dolní Dobrouč 384,
561 02 Dolní Dobrouč. Jediným účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je společnost
USSPA s r. o., Dolní Dobrouč 384, 561 02 Dolní Dobrouč.

Odůvodnění

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 21. 3. 2019 žádost provozovatele USSPA s r.
o., Dolní Dobrouč 384, 561 02 Dolní Dobrouč, podanou podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona, která
se týkala změny povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona pro výroby kompozitů
v provozovně Dolní Dobrouč. Žádost o změnu rozhodnutí, vydaného podle § 11 odst. 2 písm. d)
zákona pod č. j. KrÚ 20993/2013/OŽPZ/Ry ze dne 21. 3. 2013, ve znění pozdějších změn, podal
provozovatel v souvislosti se změnou názvu vstupní suroviny, používané pro výrobu kompozitů.
Provozovatel jako součást žádosti předložil návrh aktualizovaného provozního řádu, zdroje,
zařazeného v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 9. 19. a uvedl do aktualizovaného provozního řádu
údaje o surovině pro laminaci. Od 1. 3. 2019 došlo k zániku názvu produktu NORPOL PEROXID 1
z důvodů ukončení platnosti ochranné známky, surovina je nyní dostupná pod názvem NOROX KP
– 9. Žádost o změnu povolení provozu byla podána prostřednictvím poradenské kanceláře Ing.
Radek Píša, s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice. Změna povolení provozu zdroje není
v rozporu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, který je součástí
opatření obecné povahy čj. 34566/ENV/16 vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 23. 5.
2016. Krajský úřad Pardubického kraje na základě změny okolností, rozhodných pro stanovení
závazných podmínek, uvedených v povolení č. j. KrÚ 20993/2013/OŽPZ/Ry ze dne 21. 3. 2013,
rozhodl tak, jak je uvedeno výše a rovněž provedl změny v označení vyjmenovaných zdrojů v
souladu s aktuálně platným zněním zákona a dle platného znění vyhlášky č. 415/2012 Sb.
Jediným účastníkem řízení dle § 27 správního řádu je společnost USSPA s r. o., Dolní
Dobrouč 384, 561 02 Dolní Dobrouč.
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Poučení účastníků

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání,
ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to do 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy VI. se
sídlem Resslova ulice 1229, 500 02 Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává ve dvojím
vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Martin Vlasák
otisk úředního razítka
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

Příloha
Obdrží včetně provozního řádu:
USSPA s r. o., Dolní Dobrouč 384, 561 02 Dolní Dobrouč
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