ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ, ZEMċDċLSTVÍ A LESNICTVÍ
ý.j.: KUJCK 7026/2013/OZZL
Sp. Zn.: OZZL 7021/2013/kaper

datum: 13.2. 2013

vyĜizuje: Mgr. Jakub Honetschläger telefon: 386 720 739

VČc: ZveĜejnČní informace o oznámení

V souladu s § 16 zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí a o zmČnČ nČkterých
souvisejících zákonĤ (zákon o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen
„zákon“) oznamujeme, že nám bylo pĜedloženo oznámení podle § 6 citovaného zákona zámČru „Splouvání Teplé
Vltavy v úseku Soumarský Most - most u PČkné od roku 2013“.
Do oznámení lze nahlédnout, þinit si výpisy þi kopie na adrese: Krajský úĜad – Jihoþeský kraj, odbor životního
prostĜedí, zemČdČlství a lesnictví, pracovištČ B. NČmcové 49/3, þ. dveĜí 222 v pondČlí a ve stĜedu v dobČ od 8.00
do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodČ. Dále lze do oznámení nahlédnout v
Informaþním systému EIA na internetových stránkách CENIA, þeská informaþní agentura životního prostĜedí
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr pod kódem JHC634 nebo www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úĜad,
odbor životního prostĜedí, zemČdČlství a lesnictví).
Písemné vyjádĜení k oznámení, které bylo zpracováno podle pĜílohy þ. 4 zákona, lze zaslat do 20 dnĤ ode dne
zveĜejnČní této informace na adresu: Krajský úĜad – Jihoþeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 ýeské
BudČjovice.

Ing. Karel ýerný
vedoucí odboru životního prostĜedí,
zemČdČlství a lesnictví

Obdrží: Krajský úĜad - Jihoþeský kraj, odbor kanceláĜ Ĝeditele, úsek organizaþní, U Zimního stadionu 1952/2, 370
76 ýeské BudČjovice (se žádostí o vyvČšení na úĜední desce po dobu nejménČ 15 dní)
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ, ZEMċDċLSTVÍ A LESNICTVÍ
ý.j.: KUJCK 7027/2013/OZZL
Sp. Zn.: OZZL 7021/2013/kaper

datum: 13.2. 2013

vyĜizuje: Mgr. Jakub Honetschläger telefon: 386 720 739

VČc: Posuzování vlivĤ na životní prostĜedí podle zákona þ. 100/2001 Sb. – zahájení zjišĢovacího Ĝízení
zámČru naplĖujícího ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) citovaného zákona.

Krajský úĜad - Jihoþeský kraj jako pĜíslušný úĜad podle § 22 písm. a) zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ
na životní prostĜedí a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí) ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen zákon), Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 6 zákona, oznámení zámČru
„Splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most - most u PČkné od roku 2013“ zpracované podle pĜílohy þ. 4
zákona. Oznámení v souladu s § 6 odst. 1 zákona pĜedložila Správa Národního parku a ChránČné krajinné oblasti
Šumava, s.p.o., 1.máje 260, 385 01 Vimperk, Iý: 00583171. SdČlujeme Vám, že tento zámČr bude podroben
zjišĢovacímu Ĝízení podle § 7 zákona.
MČsto Volary, obec Stožec a obec Nová Pec žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveĜejnČní
informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úĜední desce a nejménČ ještČ
jedním, v dotþeném území obvyklým zpĤsobem (napĜíklad v místním tisku, v rozhlase apod.). Doba zveĜejnČní je
nejménČ 15 dnĤ. ZároveĖ žádáme mČsto Volary, obec Stožec a obec Nová Pec o zaslání vyrozumČní o dni
vyvČšení této informace a o tom, jakým dalším zpĤsobem byla informace ještČ zveĜejnČna.
Podle § 6 odst. 7 zákona mĤže každý zaslat své písemné vyjádĜení k oznámení na adresu: Krajský úĜad –
Jihoþeský kraj, odbor životního prostĜedí, zemČdČlství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 ýeské
BudČjovice do 20 dnĤ ode dne zveĜejnČní informace o oznámení na úĜední desce Krajského úĜadu Jihoþeský kraj. Ve vyjádĜeních uvítáme názor, zda je nutné zámČr dále posuzovat podle zákona. V pĜípadČ
požadavku dalšího posuzování zámČru žádáme, aby vyjádĜení obsahovalo i doporuþení, na které oblasti vlivĤ
zámČru na životní prostĜedí má být v dokumentaci kladen zvýšený dĤraz. K vyjádĜením zaslaným po lhĤtČ nemusí
pĜíslušný úĜad pĜihlížet.
Do oznámení lze nahlédnout také na internetových stránkách www.cenia.cz/eia nebo www.kraj-jihocesky.cz
(Krajský úĜad, odbor životního prostĜedí, zemČdČlství a lesnictví).

Ing. Karel ýerný
vedoucí odboru životního prostĜedí,
zemČdČlství a lesnictví
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RozdČlovník k písemnosti þj.: KUJCK 7027/2013/OZZL ze dne 13. února 2013
Dotþené samosprávné celky:
- Jihoþeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 ýeské BudČjovice
- MČsto Volary, NámČstí 25, 384 51 Volary
- Obec Stožec, Stožec 54, 384 44 Stožec
- Obec Nová Pec, Nové Chalupy 43, 384 62 Nová Pec
Dotþené správní úĜady:
- MČstský úĜad Prachatice, Velké námČstí 3, 383 01 Prachatice
- odbor stavebnČ-správní a regionálního rozvoje
- odbor životního prostĜedí
- MČstský úĜad Volary, NámČstí 25, 384 51 Volary
- odbor výstavby, územního plánování a životního prostĜedí
- Správa Národního parku a chránČné krajinné oblasti Šumava, 1.máje 260,
385 01 Vimperk
- Krajská hygienická stanice Jihoþeského kraje, územní pracovištČ Prachatice,
Nemocniþní 204, 383 01 Prachatice
- ýeská inspekce životního prostĜedí ýeské BudČjovice, U VýstavištČ 16
370 21 ýeské BudČjovice

- Krajský úĜad – Jihoþeský kraj, OZZL - oddČlení vodního hospodáĜství a integrované prevence
- oddČlení ochrany pĜírody a krajiny a EIA
Na vČdomí:
- MŽP ýR, odbor posuzování vlivĤ na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - DS
- GeoVision s.r.o., ýástkova 73, 326 00 PlzeĖ - DS
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