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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 5325/2015 OZZL
Sp. zn.: OZZL 1000/2015/pela

datum: 22.01.2015

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

Zveřejnění informace o oznámení záměru
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 změny záměru:
„Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy“
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 záměru nahlédnout na
internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia kód JHC711 (původní záměr rekonstrukce – kód JHC338) 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

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111
e-mail: laznicka@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 5284/2015 OZZL
Sp. zn.: OZZL 1000/2015/pela

datum: 22.01.2015

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. – zahájení zjišťovacího řízení změny 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), Vám v rámci zjišťovacího řízení zasílá v souladu s § 6 odst. 6
zákona, oznámení změny záměru „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování
biomasy“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení změny záměru krajský úřad obdržel prostřednictvím
zplnomocněného Ing. Jiřího Drobného dne 29. 12. 2014. Krajský úřad dopisem čj.: KUJCK 1623/2015 OZZL ze
dne 8. 1. 2015 oznámení vrátil k dopracování. Oznamovatelem je společnost Carthamus a.s., Vodičkova 714/25,
110 00 Praha – Nové Město, IČ: 27062970. Rekonstrukce uvedeného tepelného zdroje byla podrobena
zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. Závěr zjišťovacího řízení (http://www.cenia.cz/eia kód záměru
JHC338) byl vydán dne 18. 2. 2009 pod čj.: KUJCK 35374/2007 OZZL/23-Du. Doplněné oznámení změny záměru
bylo předloženo 21. 1. 2015. Zpracovatelem oznámení je RNDr. Zbyněk Alinče. Krajský úřad v roce 2014 na
základě dvou samostatných žádostí změny záměru uvedeného v bodě 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o
jmenovitém tepelném výkonu od 50 - do 200 MW) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu posoudil a vydal dne 10. 7.
2014 vyjádření čj. KUJCK 42402/2014 OZZL a dne 5. 8. 2014 vyjádření čj. KUJCK 47610/2014 OZZL, že uvedené
změny podléhají zjišťovacímu řízení. Záměr je dále podlimitním záměrem k bodu 1.8 (Odběr vody nebo převod
vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do
3
100 mil. m za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 do 2 000
3
mil. m za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo
3
umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m za rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.
Předmětem změny místo spoluspalování biomasy s uhlím v novém kotli je spalovat pouze biomasu. Místo
3
uzavřeného chladícího systému s hodinovou spotřebou vody max.1,5 m , je nyní otevřené vodní chlazení
3
s hodinovou spotřebou vody 36 m , které je již ve zkušebním provozu a odebírá podzemní vodu z vodovodu,
z původního i ze dvou nových vrtů. Místo posuzované dopravy paliva železniční vlečkou, je nyní používána
automobilová doprava. Dovezená biomasa je nejen skladována, ale i drcena mobilním drtičem a před použitím
bude sušena suchým vzduchem na roštech ve dvou hrabicových sušárnách pomocí nízkotlaké páry. Použitá
3
technologická voda odchází v množství cca 33 m /hod přes retenční nádrž bezejmenným tokem do Vltavy. Vlivy
plánovaného odběru vody z Vltavy nejsou součástí oznámení. V přílohách jsou jak rozptylové studie ze 120 m
komína kotelny s instalovaným výkonem větším než 50 MW, tak ze sušárny s komínem 30 m. Výšky vlečky
3
odpařené vody pouze z chladících věží (dle technické specifikace chladících věží 23,3 m /hod z velkých věží a 2,8
3
m /hod z doplňkové věže) jsou znázorněny pomocí matematického modulu v příloze č. 6. Voda ze spalování a
sušení biomasy nebyla do tohoto modelu zapracována. V přílohách je popsán vliv na oblast NATURA a vliv na
veřejné zdraví. Součástí je i zpráva o hydrogeologickém posouzení posledního vrtu HV-5 a doporučení
hydrogeologa pro odběry podzemní vody.
Město Český Krumlov a obce Přísečná, Kájov a Srnín 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 dotčené městské části,
v rozhlase apod.). 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.
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 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeský 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.
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Do oznámení 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).

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Dotčené samosprávné celky:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Obec Přísečná, Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov
Obec Kájov, Kájovská 100, 382 21 Kájov
Obec Srnín, Srnín 42, 381 01 Český Krumlov

1 x oznámení
1 x oznámení
1 x oznámení
1 x oznámení

Dotčené správní úřady:
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
1 x oznámení
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov
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
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice
1 x oznámení
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice 1 x oznámení
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha1 1 x oznámení
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - oddělení ochrany ovzduší a
nakládání s odpady
1 x oznámení
Oznamovatel:
DS Carthamus a.s., Ing. Jiří Drobný, Vodičkova 714/25,110 00 Praha
Na vědomí:
DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
DS Obec Zlatá Koruna
DS Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5
RNDr. Zbyněk Alinče, Vožická 982/25, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - odd. vod. hospodářství a IPPC
- odd. RV, péče o krajinu a koncepcí
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