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číslo jednací: KUJCK 16828/2014 OZZL 
         Sp. zn.: OZZL 16822/2014/pela 
 

 datum: 17.3.2014 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

    

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 podle § 6 zákona předloženo oznámení záměru:  

 
„Areál Panství čko Orlík – zm ěna záměru“ 

 
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 233 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 http://www.cenia.cz/eia kód JHC675 nebo http://www.kraj-jihocesky.cz/ (Krajský úřad, 
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví). 
    
Písemné vyjádření k oznámení, které bylo zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu, lze zaslat na adresu: Krajský 
úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice do 20 dnů ode dne zveřejnění této 
informace. 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
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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Č.j.: KUJCK  16826/2014 OZZL   datum: 17.03.2014 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 
Sp. zn.: OZZL 16822/2014/pela 

„Areál Panství čko Orlík – zm ěna záměru“ - Posuzování vliv ů na životní prost ředí podle zákona č. 100/2001 
Sb. – zahájení zjiš ťovacího řízení  
 
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 
„Areál Panství čko Orlík – zm ěna záměru “ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení předložil v souladu 
s § 6 odst. 1 zákona pro podání zplnomocněný Ing. František Hezina. Oznamovatelem je společnost AW Orlík 
s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice, IČO: 27969011. Oznámení zpracoval, Naturchem, s.r.o., Rudolfovská 57, 
370 01 České Budějovice. Záměr Areálu Panstvíčko - Orlík byl v roce 2013 podroben zjišťovacímu řízení. Závěr 
zjišťovacího řízení byl vydán dne 21. 2. 2013 pod č.j. KUJCK 8458/2013 OZZL Sdělujeme Vám, že změna záměru 
bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.          

Záměrem bude výstavba a rekonstrukce staveb k dlouhodobé rekreaci vybudování základního technického 
vybavení, ČOV, komunikací, parkovišť, dvou hřišť na místě bývalého rekreačního areálu Panstvíčko u přehradní 
nádrže Orlík. Změna záměru je ve snížení počtu bytových jednotek pro rekreaci na 61. Mimo byt správce bude 
vytápění elektrické. Ve východní části areálu bude zrušena řadová zástavba, zrušena rekonstrukce 
dvoupodlažního objektu, dojde k demolici stávajících domů a k nové zástavbě. V centrální části budou stávající 
domy zrušeny. V západní části bude řadová zástavba posunuta východně a parkovací stání budou jinak než 
v původním záměru. V západní zalesněné části bývalého areálu směrem k jezeru je nově uvažováno s výstavbou 
6 chatek na místech původních základů. Kapacita záměru je 256 – 280 osob. Kapacita ČOV (do 500 EO) bude po 
II. etapě výstavby, která není ještě specifikována pro 385 EO. Vodní plocha a část směrem k chatám je součástí 
nadregionálního ÚSES.  

Obec Jetětice 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 
o písemné či elektronické (laznicka@kraj-jihocesky.cz) vyrozum ění o dni vyv ěšení této informace a o tom, 
jakým dalším zp ůsobem byla informace ješt ě 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 dn ů ode dne zve řejnění informace o oznámení na ú řední desce Krajského ú řadu - 
Jiho český 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 http://www.cenia.cz/eia  kód zám ěru JHC675  nebo 
http://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 16826/2014 OZZL 
 
Dotčené samosprávné celky: 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
Obec Jetětice, Jetětice 122, 398 48 Jetětice        1 x oznámení 

Dotčené správní ú řady: 
Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, Náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 1 x oznámení 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Písek,  Čapkova 2459, 397 01  Písek                                                                                                  
            1 x oznámení                                     
Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32, 
370 21 České Budějovice         1 x oznámení 

Oznamovatel: 
 AW Orlík s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice prostřednictvím Ing. František Hezina, Naturchem, s.r.o., 

Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice  

Na vědomí: 
DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


