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Dle rozdělovníku

V Českých Budějovicích 19. 6. 2007

Vrácení dokumentací EIA „Přístav Hruštice“ a „Rekreační park Lipno“ podle § 9 odst. 5
zákona č. 100/2001 Sb. k doplnění
Dne 18.6.2007 obdržel zdejší odbor MŽP od zpracovatele posudku k dokumentacím EIA „Přístav Hruštice“ a „Rekreační park Lipno“ doporučení k vrácení dokumentací s tím, že navrhuje
zpracování jedné společné dokumentace EIA pro oba záměry a její doplnění o nové poznatky.
Důvodem pro tento požadavek jsou skutečnosti v dotčeném území, které byly zjištěny následně
po zpracování výše uvedených dokumentací.
Nově zjištěnou skutečností je výskyt silně ohroženého druhu tetřívka obecného (3 kohoutci, 1
slepice) včetně potvrzení jeho tokaniště v zájmovém území obou posuzovaných záměrů. Krom
toho se v lokalitě vyskytuje silně ohrožený druh živočicha chřástal polní (1-2 páry). Oba druhy
jsou předmětem ochrany Ptačí oblasti Šumava jako území soustavy Natura 2000, i když se zájmová lokalita záměru nenachází uvnitř ani v přímém kontaktu s vymezením PO Šumava.
Ve společné dokumentaci bude potřebné reagovat na uvedené skutečnosti a doplnit posouzení
vlivů na faunu, flóru a ekosystémy a posouzení vlivů posuzovaného záměru na zájmy soustavy
Natura 2000.
Požadavek vyplývá z písemných vyjádření:
ministerstva životního prostředí, odboru zvláště chráněných částí přírody čj. 26450/ENV/07-1238/620/07
(zároveň čj. 26445/ENV/07-1237/620/07) ze dne 14.5.2007, vydáno k oběma záměrům – PRP Lipno a doplněk dokumentace Přístav Hruštice;
Správy NP a CHKO Šumava, oddělení Horní Planá, sekce CHKO čj. NMPS 03081/2007 ze dne
25.4.2007, rovněž k oběma záměrům;
Vyjádření Občanského sdružení Osada Hruštice ze dne 2.5.2007

V rámci doplnění vlivů na flóru, faunu a ekosystémy je účelné vycházet z aktualizovaných údajů
o biotě zájmového území.
Dále je potřebné, aby v rámci společné dokumentace byly vypořádány připomínky obsažené ve
vyjádřeních podaných k dokumentacím pro oba záměry, týkající se především kumulace vlivů
obou souběžně posuzovaných záměrů (Rekreační park Lipno a Přístav Hruštice) s dalšími aktivitami na Hruštickém poloostrově, schválenými či předpokládanými platnou ÚPD sídelního útvaru
Frymburk. Je rovněž třeba aktualizovat údaje pro oba záměry zejména v oblastech:
 kontext významnosti změny krajinného rázu Hruštického poloostrova na úrovni krajinného
rázu místa i oblasti dotčeného krajinného prostoru, včetně návrhu příslušných opatření a doporučení ke zmírnění, minimalizaci vlivů

 kontext vlivů obslužné dopravy a zvýšené návštěvnosti území, zejména vlivů hlukové a imisní
zátěže na obyvatelstvo pro celou zájmovou oblast (včetně sídla Kovářov, navrhovaných rekreačních zón a dopravy do uvedeného prostoru)
Požadavek vyplývá z písemných vyjádření:
ministerstva životního prostředí, odboru zvláště chráněných částí přírody čj. 26450/ENV/07-1238/620/07
(zároveň čj. 26445/ENV/07-1237/620/07) ze dne 14.5.2007, vydáno k oběma záměrům – PRP Lipno a doplněk dokumentace Přístav Hruštice;
Správy NP a CHKO Šumava, oddělení Horní Planá, sekce CHKO čj. NMPS 03081/2007 ze dne
25.4.2007, rovněž k oběma záměrům;
Vyjádření Občanského sdružení Osada Hruštice ze dne 2.5.2007
Obě vyjádření občanského sdružení Jihočeské matky ze dne 9.5.2007
Vyjádření Jitky a Milana Palečkových,České Budějovice, nedatováno, doručeno na MŽP – OVSS II
9.5.2007

Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA a na základě doporučení zpracovatele posudku Vám jako příslušný úřad vracíme dle § 9 odst. 5 zákona
č. 100/2001 Sb. dokumentace EIA „Přístav Hruštice“ a „Rekreační park Lipno“ k doplnění
dle výše uvedených požadavků a sloučení v jednu společnou dokumentaci EIA.
Doplněnou a sloučenou dokumentaci předložte prosím v počtu 11 výtisků.

Ing. Václav Osovský
ředitel
odboru výkonu státní správy II

Rozdělovník:
Doporučeně:
Oznamovatel:
 UBM – Bohemia Projectdevelopment-Planing-Construction, s.r.o., Radlická 1c, 150 00
Praha 5
Zpracovatel dokumentace:


RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc., EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Na vědomí:
Dotčené územní samosprávné celky:


Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Jiřího Netíka, U Zimního stadionu 1952/2, 370
76 České Budějovice



Obec Frymburk, náměstí 78, 382 79 Frymburk

2

Dotčené správní úřady:


Městský úřad Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov



Městský úřad Horní Planá, Náměstí 54, Horní Planá



Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŽPZaL, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Dr. Stejskala 6, P.O. Box 32, 370 21 České Budějovice



Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Český Krumlov, Havraní 594, 381 01 Český Krumlov



Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Odbory MŽP:


Ministerstvo životního prostředí:
odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC
odbor zvláště chráněných částí přírody
odbor ochrany vod
Veřejnost:


Calla, sdružení pro záchranu prostředí, Poštovní schránka 223, 370 04 České Bud.



Sdružení Jihočeské matky, Nová 12, 370 01 České Budějovice



Občanské sdružení Osada Hruštice, k rukám pana Rudolfa Hankovce, Evropská 74,
160 00 Praha 6



Ing. Milan Paleček a Ing. Jitka Palečková, Opatovická 27, 370 01 České Budějovice
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