ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK 16472/2012 OZZL/3/Dol

datum: 22. 6. 2012

vyřizuje: Mgr. Petra Dolénková

telefon: 386 720 937

Věc: Zveřejnění informace o oznámení

V souladu s § 16 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“) oznamujeme, že nám bylo předloženo oznámení podle § 6 citovaného zákona záměru „Změna likvidace
odpadních splaškových vod z rodinného domu manželů Hladíkových, Skříněřov 27“.
Do oznámení lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního
prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 248 v pondělí a ve středu v době od 8.00
do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě. Dále lze do oznámení nahlédnout
na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem JHC592 nebo www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad,
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).
Písemné vyjádření k oznámení, které bylo zpracováno podle přílohy č. 3 zákona, lze zaslat do 20 dnů ode dne
zveřejnění této informace na adresu: Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice.

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

Obdrží:
- Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu nejméně 15 dní)
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK 16472/2012 OZZL/2/Dol

datum: 22. 6. 2012

vyřizuje: Mgr. Petra Dolénková

telefon: 386 720 937

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Změna likvidace odpadních splaškových vod z rodinného domu manželů Hladíkových, Skříněřov
27“.

Krajský úřad - Jihočeský kraj 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), Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 6 zákona, oznámení záměru „Změna
likvidace odpadních splaškových vod z rodinného domu manželů Hladíkových, Skříněřov 27“ zpracované
podle přílohy č. 3 zákona. Oznámení předložil v souladu s § 6 odst. 1 zákona Vladimír Hladík, Skříněřov 27, 384 41
Zbytiny.
Sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Obec Zbytiny žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy
a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním, v dotčeném území obvyklým
způsobem (například v místním tisku, v rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme
obec Zbytiny o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení této informace a o tom, jakým dalším způsobem byla
informace ještě zveřejněna.
Podle § 6 odst. 7 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad –
Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeský kraj. Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné záměr dále posuzovat podle zákona. V případě
požadavku dalšího posuzování záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů
záměru na životní prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí
příslušný úřad přihlížet.
Do oznámení lze nahlédnout také na internetových stránkách www.cenia.cz/eia (kód záměru JHC 592) nebo
www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
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Rozdělovník k písemnosti čj.: KUJCK 16472/2012 OZZL/2/Dol ze dne 22. 6. 2012
Dotčené samosprávné celky:
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Obec Zbytiny, Zbytiny 3, 384 41 Zbytiny
Dotčené správní úřady:
- Městský úřad Prachatice, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice
- odbor životního prostředí
- Městský úřad Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary
- odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
- Česká inspekce životního prostředí České Budějovice, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32,
370 21 České Budějovice
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Prachatice, Nemocniční 204,
383 01 Prachatice
- Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
- oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepci – Bc. Petr Stehlík
- oddělení vodního hospodářství a integrované prevence
Oznamovatel:
- Vladimír Hladík, 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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