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9. února 2016
9571/ENV/16; 233/510/16
Mgr. Jakub Honetschläger
jakub.honetschlager@mzp.cz
267 123 207

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – zahájení
zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona, Vám
v souladu s § 6 odst. 6 zákona zasílá oznámení záměru „Vodní dílo Lipno I. - Přístav“
zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně zveřejní
informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních
deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů.
Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí
elektronickou datovou nebo e.mailovou zprávou (jakub.honetschlager@mzp.cz), příp.
písemně, příslušný úřad o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce, a to v
nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu
§ 6 odst. 7 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení nejpozději do 20 dnů od
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě nutnosti
posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 2 zákona). V případě neuplatnění
požadavku na posuzování záměru podle zákona je nadbytečné ve vyjádření navrhovat
opatření pro fázi přípravy, výstavby a provozu záměru, neboť stanovení výše uvedených
opatření není cílem zjišťovacího řízení vedeného podle § 7 zákona. Dále žádáme, aby ve
vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a
náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat
oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
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Do oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na
stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru
OV2060.

JUDr. Hana Dvořáková
ředitelka
odboru výkonu státní správy II
Příloha: oznámení záměru
Rozdělovník k č.j. 233/510/16 ze dne 09.02.2016
Dotčené územní samosprávné celky: + oznámení záměru


Jihočeský kraj, k rukám člena rady paní Ing. Hany Tůmové, Ph.D., U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice



Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 381 78 Lipno nad Vltavou

Dotčené správní úřady: + oznámení záměru


Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
Budějovice (1 x CD)



Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická
439, 381 01 Český Krumlov



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, U
Výstaviště 16, P.O. Box 32, 370 21 České Budějovice



Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 370 71 České Budějovice

České

Odbory MŽP se žádostí o vyjádření (oznámení záměru k dispozici v sekretariátu OPVIP):


odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence (1 x oznámení záměru)



odbor ochrany vod



odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Oznamovatel (bez přílohy):
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Zpracovatel oznámení (bez přílohy):
Ing. Alexandra Čurnová, EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice
Na vědomí:
Městský úřad Vyšší Brod, odbor životního prostředí, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
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