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datum: 15.01.2016

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

„Úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy Český Krumlov – Domoradice“ – požadavek doplnění
dokumentace
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „Krajský úřad“) jako
příslušný úřad ve smyslu § 20 písm. b) 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) obdržel dne 11. 1. 2016 dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru „Úpravy tepelného zdroje na
spalování biomasy Český Krumlov – Domoradice“ od zpracovatele dokumentace společnosti EMPLA AG spol.
s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové. Vedoucím zpracovatelského týmu je Ing. Vladimír Plachý,
Prokopa Holého 459, 500 02 Hradec Králové. Oznamovatelem je společnost Carthamus a.s., Vodičkova 714/25,
110 00 Praha – Nové Město, IČ: 27062970. Na základě zmocnění má být dle dokumentace zástupcem
oznamovatele Ing. Vladimír Plachý, ale zmocnění krajský úřad neobdržel. Proto je žádost o doplnění odesílána
oběma subjektům současně.
Záměr je oproti závěru zjišťovacího řízení značně pozměněn. Dokumentace byla doplněna. Součástí záměru je
nyní provedení kapotáže sušárny biomasy, odvod odpadního vzduchu ze sušení biomasy do stávajícího komína
110 m vysokého. Celý objekt energobloku byl napojen na městský vodovod a potřebná voda je odebírána
výhradně z vodovodu, takže skončil odběr z podzemních vrtů. Chlazení energobloku bude posíleno o další dvě
chladící věže a při teplotě pod 5°C bude využíván vzdušný chladi č, takže dojde ke snížení odběru vody. Pro
splaškovou vodu bude vybudována čistírna odpadních vod (ČOV). Vyčištěná voda bude odvedena do stávající
nádrže v areálu, kde se bude mísit s technologickou vodou a kondenzátem ze sušení biomasy a případnými
dešťovými srážkami. Směsná voda bude odváděna do bezejmenného toku, který se vlévá do Vltavy.
Charakteristika vypouštěné vody je vztažena pouze na stávající povolení k vypouštění odpadních vod, což je
naprosto nedostatečné a je nutná přesnější charakteristika vypouštěné vody, jak pro potřebu vodoprávního orgánu
pro nové rozhodnutí pro vypouštění odpadních vod, tak i pro možný vliv vypouštěných vod na oblast EVL.
Vyjádření správního orgánu o posouzení vlivu na EVL musí být součástí předložené dokumentace.
Vzhledem k tomu, je požadováno doplnění dokumentace. Vzhledem ke značnému objemu dokumentace a
vzdálenosti působiště zpracovatele dokumentace, není dokumentace vracena fyzicky, ale po zaslání
požadovaného doplnění, krajský úřad před rozesláním připojí doplnění a vyjádření k možnému vlivu na EVL
k obdržené dokumentaci.
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