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Čj.: KUJCK 29329/2013 OZZL  datum:  3.5.2013 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 
Sp. zn.: OZZL 16517/2013/pela 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně některých 
souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále 
jen „zákon“) 
 
Název:  „Areál Panství čko - Orlík“ 

I.  Kapacita a charakter zám ěru:  

Záměrem bude výstavba rekreačních objektů, rekonstrukce stávajících objektů, vybudování základního 
technického vybavení, ČOV, komunikací, parkovišť, dvou hřišť a přistávacího mola pro 16 malých lodí na místě 
bývalého rekreačního areálu Panstvíčko u přehradní nádrže Orlík, zejména na pozemcích p.č. 852/2 o rozloze  
17 605 m2, p.č. 852/6 o 25 530 m2, 852/14 o 438 m2 v k.ú. Jetětice. V 69 rekreačních bytových jednotkách bude 
cca 280 osob. ČOV bude železobetonový kompatibilní monoblok zapuštěný do terénu s odvětráváním. ČOV bude 
dimenzována do 500 EO vzhledem k plánovanému klubu s výčepem a budoucí plánované 2. etapě a nárůstu počtu 
asi na 385 EO. ČOV bude  zvládat nerovnoměrné rozložení zatížení v průběhu roku. Stávající venkovní bazén 
s betonovou konstrukcí bude rekonstruován. Z bývalé restaurace vznikne rekonstrukcí klub. Hřiště budou 
s umělým povrchem. Jedno bude pro tenis a druhé pro kolektivní míčové hry. Zásobení vodou je řešeno ze 
stávajících vodních zdrojů v údolí s dostatečnou vydatností. Hlavními zdroji jsou dva vrty, z kterých byl areál 
zásoben. Bude provedena revize úpravny vody a zařízení. Vytápění bude řešeno elektrickými závěsnými kotli o 
výkonu 6 – 12 kW a ohřev vody elektrickými zásobníky o výkonu topné vložky 4 kW. V  budově klubu a bytu 
správce bude kotel na dřevo. Dešťová voda bude zasakována a z jedné části areálu (budovy L1 – L6) bude 
svedena do retenční nádrže. Záměr zasahuje do významného krajinného prvku „Vltava – údolní nádrž Orlík“ a do 
nadregionálního biokoridoru K60: Štěchovice – Hlubocká obora.  

Umíst ění:  kraj: Jihočeský  
             obec: Jetětice 
      kat. území: Jetětice  
Oznamovatel:  AW Orlík s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice, IČO: 27969011 

Zpracovatel oznámení: Ing. František Hezina, Naturchem, s.r.o., Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice. 
 
II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek: 
V rámci zjišťovacího řízení bylo k záměru „Areál Panství čko - Orlík “ doručeno celkem 5 vyjádření (Česká 
inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Ředitelství vodních cest ČR, Městský úřad Milevsko, odbor 
životního prostředí) a jeden zápis z jednání AW Orlík s.r.o. a Povodí Vltavy. 

Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát České Bud ějovice  (ČIŽP) ve vyjádření diskutuje 
příspěvek záměru k eutrofizaci nádrže prostřednictvím ČOV, upozorňuje, že oprávněnost osob přebírající odpady 
řeší § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. ČIŽP uvádí nutné podmínky: při výstavbě 
budou zneškodňovány odpadní vody v souladu s legislativou, bude instalována čistírna odpadních vod, schopná 
plnit emisní limity, stanovené vodoprávním úřadem, odpadní vody z praní filtrů z úpravny vod budou 
zneškodňovány v souladu s legislativou, srážkové vody z objektů L1 - L6 budou zaústěny buď do retenční nádrže, 
příp. za měrný (vzorkovací) objekt ČOV. 
Jde o povinnosti podle platné legislativy. Připomínky jsou přesto zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.  

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje  (KHS) nemá připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.  
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Městský ú řad Milevsko, odbor životního prost ředí nepožaduje další posuzování záměru a upozorňuje, že 
stavba ČOV podléhá povolení vodoprávního úřadu podle § 8 a stavebnímu povolení podle § 15 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. K umístění 
dvou stacionárních zdrojů znečištění ovzduší kotle na dřevo a ČOV do 500 EO bylo vydáno dne 17.1.2013 
závazné stanovisko k jejich umístění. V závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku „Vltava – 
údolní nádrž Orlík“ a posouzení vlivu areálu na nadregionální biokoridor K60: Štěchovice – Hlubocká obora jako 
významnou skladebnou část ÚSES č.j. MM 05326/2013 OŽP/AK ze dne 25.3.2013 jsou uvedeny podmínky.  
Podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení částečně upravené, 
protože přístavní molo nebude realizováno. 

Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření z 9.4.2013 uvádí, že v oznámení záměru nejsou respektovány 
připomínky k umístění mola včetně přípojek a přístupové cesty uvedené ve sdělení č.j. 66934/2012-252 ze dne 
18.12.2012. Dále Povodí Vltavy požaduje předložit projektovou dokumentaci pro stavební řízení s vyřešenými 
připomínkami – vyjádření s č.j. 15039/2013-243-Ža ze dne 13.3.2013. 
Připomínky umístění mola byly řešeny na jednání dne 29.4.2013, jehož zápis je dále uveden a výsledkem je, že 
molo s přípojkami a přístupovou cestou do zátoky nebude součástí záměru. Podmínky jsou zahrnuty do podmínek 
závěru zjišťovacího řízení. 

Ředitelství vodních cest ČR nemá k záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru. 

Zápis z jednání investora zám ěru AW Orlík s.r.o. a Povodí Vltavy k umíst ění mola a p řístupové cesty dne 
29.4.2013. Byly projednány připomínky k umístění mola včetně přípojek a přístupové cesty uvedené ve sdělení 
Povodí Vltavy, státní podnik č.j. 66934/2012-252 ze dne 18.12.2012. Bylo dohodnuto, že molo včetně přípojek a 
přístupové cesty bude ze záměru vypuštěno. Ostatní připomínky se na základě dohody projeví v projektové 
dokumentaci, která bude předložena Povodí Vltavy. 

Podmínka nestavět molo, přípojky k němu a cestu do zátoky bude zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení. 

Hodnocení zp ůsobu ovlivn ění životního prost ředí a obyvatelstva zám ěrem   
Realizace záměru bude znamenat revitalizaci stávajícího rekreačního areálu. Po vypuštění stavby mola nezasáhne 
do významného krajinného prvku „Vltava – údolní nádrž Orlík“ a nebude mít podstatný vliv na nadregionální 
biokoridor.   
 

III. Závěr: 
Záměr „Areál Panství čko - Orlík“  naplňuje dikci bodu 10.11. (Rekreační areály, hotelové komplexy a související 
zařízení na ploše nad 1 ha) a bod 10.9 (Rekreační přístavy na jachty a malé čluny) kategorie II přílohy č. 1 
k zákonu. Dle § 7 zákona bylo 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  

„Areál Panství čko - Orlík“ 
po vypuštění stavby mola  n e m á  významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e  proto 
posuzován podle zákona 
za následujících podmínek, které by měly být rozpracovány pro další návazná řízení: 

Stavba mola s přípojkami a přístupovou cestou do zátoky nebude realizována v rámci tohoto záměru. 

Před výstavbou:  
Problematika stávající úpravny vody, její nové vybavení a uvedení do provozu bude dořešena na základě 
hydrogeologického posudku, vzhledem k použitému zdroji pitné vody. 

ČOV a problematika odpadních technologických vod z provozu úpravny s vodoprávním orgánem.  

Velikost, umístění retenční nádrže, napojení a dobu zdržení dešťových vod bude dořešena a projednána dle platné 
legislativy. 

Lapák tuků z klubu bude vodoprávně dořešen. 

Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby.  

Projektová dokumentace pro stavební řízení s vyřešenými připomínkami správce povodí bude předložena Povodí 
Vltavy. 
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Při výstavb ě 
Stavba mola s přípojkami a přístupovou cestou do zátoky nebude realizována v rámci tohoto záměru. 

Během výstavby budou omezeny negativní vlivy způsobené pojezdy a provozem stavební techniky, prováděna 
pravidelná kontrola a údržba stavebních mechanismů. 

Bude postupováno dle zpracovaného programu organizace výstavby. 

V lesní části Nadregionálního biokoridor K60: Štěchovice – Hlubocká obora (dále jen NBK) bude zachován rozsah 
lesních ploch s cílem postupné výchovy a vývoje lesních porostů přirozené druhové skladby a struktury 
obhospodařovaných přírodě blízkými maloplodými podrostními formami lesního hospodaření. 

Hranice NBK a jeho ochranného pásma bude nedotčena, nedojde k jejímu přerušení či snížení průchodnosti 
oplocením, či jinými neprůchodnými antropogenními bariérami. 

Další rozvoj areálu zejména jihozápadním a západním směrem bude s ohledem na zachování biotopů, migrační a 
ekologické funkce NBK do budoucna zcela vyloučen. 

Nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění.  
 

Odůvodn ění: 
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění 
záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel 
k oznámení celkem 5 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Ředitelství vodních 
cest ČR, Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí) a jeden zápis z jednání investora AW Orlík s.r.o. a 
Povodí Vltavy. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Během zjišťovacího řízení investor projednal vznesené 
připomínky a ustoupil od stavby mola s přípojkami a přístupovou cestou v rámci tohoto záměru. Z došlých 
vyjádření vyplývá, že ke zbývající části záměru nebyly vzneseny závažné připomínky dotčených správních úřadů, 
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 
došlých vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení jak pro fázi před výstavbou, kdy 
by měly proběhnout nutná výše uvedená řízení, tak při výstavbě. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Karel Černý   
vedoucí odboru životního prostředí,                                                  
zemědělství a lesnictví                                                        
 
 
 
 
 
 
Přílohy: Došlá vyjádření: 

1)  Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 18.4.2013 
2)  Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 9.4.2013  
3)  Vyjádření Městského úřad Milevsko, odbor životního prostředí ze dne 17.4.2013  
4)  Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 10.4.2013 
5) Vyjádření Ředitelství vodních cest ČR ze dne15.4.2013 
6) Zápis z jednání investora záměru AW Orlík s.r.o. a Povodí Vltavy dne 29.4.2013 
 


