ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK 16472/2012 OZZL/7/Hon datum: 24. 7. 2012 vyřizuje: Mgr. Jakub Honetschläger telefon: 386 720 739

Věc: Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj provedl jako příslušný úřad 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“) zjišťovací řízení podle § 7 zákona k záměru
„Změna likvidace odpadních splaškových vod z rodinného domu manželů Hladíkových, Skříněřov 27“. Na
základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků vydal
krajský úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasílá.
Obec Zbytiny žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení (bez příloh)
na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, v místním
rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme obec Zbytiny v souladu s § 16 odst. 4
zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení a o tom, jakým dalším způsobem byl
závěr ještě zveřejněn.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia nebo na internetových stránkách kraje www.krajjihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Příloha: závěr zjišťovacího řízení
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Rozdělovník k písemnosti čj.: KUJCK 16472/2012 OZZL/7/Hon ze dne 24. 7. 2012
Dotčené samosprávné celky:
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Obec Zbytiny, Zbytiny 3, 384 41 Zbytiny - DS
Dotčené správní úřady:
- Městský úřad Prachatice, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice - odbor životního prostředí - DS
- Česká inspekce životního prostředí České Budějovice, U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice - DS
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Prachatice,
Nemocniční 204, 383 01 Prachatice - DS
Oznamovatel:
- Vladimír a Lenka Hladíkovi, Skříněřov 27, 384 41 Zbytiny
Na vědomí:
- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - DS
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK 16472/2012 OZZL/7/Hon datum: 24. 7. 2012 vyřizuje: Mgr. Jakub Honetschläger telefon: 386 720 739

Věc: ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 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“)

I. Identifikační údaje:
Název: Změna likvidace odpadních splaškových vod z rodinného domu manželů Hladíkových, Skříněřov 27
Kapacita a charakter záměru: Předmětem posuzovaného záměru je komplexní řešení likvidace splaškových vod
z rodinného domu manželů Hladíkových na pozemcích s pč. 297/3, 297/4 a 297/6 v k.ú. Skříněřov. K záměru
„Usedlost manželů Hladíkových vč. zázemí a univerzální dílny“ byl dne 13.3.2007 pod č.j.: KUJCK 2398/2007
OZZL/7-Du vydán závěr zjišťovacího řízení, ve kterém je konstatováno, že záměr nebude dále posuzován podle
zákona. V současné době dochází ke změně likvidace odpadních splaškových vod, kdy je navržen biologický
dvoukomorový septik doplněný pískovým filtrem jako II. stupněm čištění a vsakovací muldou o objemu 6 m³.
Biologický septik 5 EO bude napojen na domovní přípojku kanalizace. Odtok ze septiku bude propojen přes revizní
šachtu s pískovým filtrem a sběrné potrubí filtru opět přes revizní šachtu napojeno na odpadní potrubí, jímž bude
odpadní voda odvedena do vsakovací muldy, kde dojde k likvidaci odpadní vody vsakem do podloží.

Umístění: kraj: Jihočeský
Obec: Zbytiny
kat. území: Skříněřov
Oznamovatel: Vladimír a Lenka Hladíkovi, Skříněřov 27, 384 41 Zbytiny.

II. Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Změna likvidace odpadních splaškových vod z rodinného domu manželů
Hladíkových, Skříněřov 27“ doručena 3 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice,
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Městský úřad Prachatice, Odbor
životního prostředí).
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích nemá k záměru žádné připomínky
a nepožaduje další posuzování podle zákona.
Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice (dále jen „ČIŽP“) z hlediska ochrany přírody nemá k
předloženému oznámení záměru žádné připomínky a navržené řešení likvidace odpadních vod považuje za
vhodnější, než původně navrženou jímku na vyvážení.
Městský úřad Prachatice, Odbor životního prostředí z hlediska ochrany přírody sděluje, že by bylo vhodné
podrobnější posouzení záměru z hlediska vlivu na EVL Šumava, zejména pak na populaci perlorodky říční ve
Zlatém potoce.
K této připomínce krajský úřad sděluje, že příslušným orgánem ochrany přírody z hlediska možného vlivu záměru
na území EVL Šumava je na základě ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
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pozdějších předpisů, Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Tento orgán
nevznesl v rámci zjišťovacího řízení k předloženému oznámení žádné připomínky. Součástí oznámení záměru je
dodatek k původní studii, předložené k záměru „Usedlost manželů Hladíkových vč. zázemí a univerzální dílny“ (viz
výše), z hlediska posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 h) a i) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný držitelem příslušné
autorizace. Ze závěru této studie vyplývá, že záměr nebude mít vzhledem k lokálnímu rozsahu, umístění a
plánovanému způsobu likvidace odpadních vod významný negativní vliv na předměty ochrany EVL Šumava.
Pravidelný monitoring vzorků vypouštění odpadních vod je zanesen do provozního řádu pro vodní dílo, jehož
závaznost je zohledněna v podmínce závěru zjišťovacího řízení.
III. Závěr:

Záměr „Změna likvidace odpadních splaškových vod z rodinného domu manželů Hladíkových, Skříněřov
27“ naplňuje dikci § 4 odst. 1 písm. e) zákona a proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad –
Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr

„Změna likvidace odpadních splaškových vod z rodinného domu manželů Hladíkových, Skříněřov 27“

n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e posuzován podle zákona,
za této podmínky:



Součástí projektu v rámci návazných správních řízení bude závazný provozní řád (předložený již jako
příloha k oznámení záměru), který mj. řeší pravidelný monitoring vlivu kvality vypouštěných odpadních vod
autorizovanou firmou.

Odůvodnění:
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru, že záměr nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí
a veřejné zdraví na základě charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 3 vyjádření. Veřejnost se
k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné
připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by
zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky,
vyplývající z těchto vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího
řízení nenahrazuje vyjádření a rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Došlá vyjádření (v příloze):
1. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 11. 7. 2012
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č.Budějovicích ze dne 4. 7. 2012
3. Vyjádření Městského úřadu Prachatice - odboru životního prostředí ze dne 13. 7. 2012
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