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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 21526/2016 OZZL
Sp. zn.: OZZL 1000/2015/pela

datum: 05.02.2016

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

„Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy“ - Posuzování vlivů
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zveřejnění dokumentace záměru.
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), obdržel dne 11. 1. 2016 dokumentaci vlivů na životní prostředí
záměru „Úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy Český Krumlov – Domoradice“ od zpracovatele
dokumentace Ing. Vladimíra Plachého ze zplnomocněné společnosti EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305,
503 11 Hradec Králové, IČO: 25996240. Oznamovatelem je společnost Carthamus a.s., Vodičkova 714/25, 110 00
Praha – Nové Město, IČO: 27062970. Krajský úřad dopisem čj.: KUJCK 8394/2016 OZZL ze dne 15. 1. 2016
dokumentaci vrátil k dopracování, neboť neobsahovala stanovisko k možnému vlivu vypouštěné vody na Evropsky
významnou lokalitu (EVL) Blanský les. Krajský úřad dále e-mailem upozornil zpracovatele dokumentace na některé
připomínky, které byly v závěru zjišťovacího řízení ze dne 18. 3.2015 a v dokumentaci nebyly zodpovězeny.
Krajský úřad obdržel dne 1. 2. 2016 doplňující zprávu k dokumentaci s vyjádřením k připomínkám a dne 3. 2. 2016
bylo vydáno stanovisko k vlivu na EVL. Tyto dokumenty byly přidány k dokumentaci. Rozšířený záměr je nyní
podlimitním záměrem k bodům 1.8 (….čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody
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v objemu od 1 do 10 mil. m za rok), 1.9 (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních
obyvatel, kanalizace….) a bodu 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW)
kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Krajský úřad Vám zasílá v souladu s § 8 odst. 2 zákona, doplněnou dokumentaci
záměru „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy“ zpracovanou podle
přílohy č. 4 k zákonu. Protože železniční doprava a překládání biomasy v Kájově již není součástí záměru, není
dotčena Správa železniční dopravní cesty, s. o. ani Obec Kájov a dokumentace je jim zaslána jen na vědomí.
Záměr je oproti závěru zjišťovacího řízení značně pozměněn. Dokumentace byla doplněna. Součástí záměru je
vedle změny kotle (nyní K4N na biomasu) i provedení kapotáže sušárny biomasy a odvod odpadního vzduchu ze
sušení biomasy do stávajícího komína 110 m vysokého. Zásobování palivem je výhradně automobilovou dopravou.
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 (nyní
celkem 5) 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 s případnými
dešťovými srážkami. Směsná voda bude odváděna do bezejmenného toku, který se vlévá do Vltavy.
Město Český Krumlov a Obce Přísečná a Srnín žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění
informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, na úřední desce a případně i
jiným v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o písemné
či elektronické (laznicka@kraj-jihocesky.cz) vyrozumění o dni vyvěšení této informace a o tom, jakým dalším
způsobem byla informace ještě zveřejněna.
Do dokumentace 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 231 v pondělí a ve středu v době od 8.00
do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě. Do dokumentace lze nahlédnout také na
internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia kód záměru JHC711 nebo http://www.kraj-jihocesky.cz/
(Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).
Podle § 8 odst. 3 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci na adresu: Krajský úřad –
Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Krajského úřadu Jihočeský kraj. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí krajský úřad přihlížet.
Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
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Obdrží:
Dotčené samosprávné celky:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (radní Ing. Hana Tůmová, Ph.D.)
Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
1 x dokumentace
Obec Přísečná, Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov
1 x dokumentace
Obec Srnín, Srnín 42, 381 01 Český Krumlov
1 x dokumentace
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
1 x dokumentace
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov
1 x dokumentace
Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32,
370 21 České Budějovice
1 x dokumentace
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice
1 x dokumentace
Povodí Vltavy, st. podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice 1 x dokumentace
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - oddělení ochrany ovzduší a
nakládání s odpady
1 x oznámení
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - odd. vod. hospodářství a IPPC
1 x oznámení
Oznamovatel:
DS Carthamus a.s., Ing. Jiří Drobný, Vodičkova 714/25,110 00 Praha prostřednictvím EMPLA AG spol. s r.o., Za
Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
Na vědomí:
DS
DS
DS
DS
DS

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov
Obec Kájov, Kájovská 100, 382 21 Kájov
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - odd. RV, péče o krajinu a
koncepcí
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