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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 110381/2016 OZZL
Sp. zn.: OZZL 1000/2015/pela

datum: 12.08.2016

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 doplněné dokumentace a posudku 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 k dokumentaci uvedeného záměru mnoho vyjádření, která
požadovala dopracování dokumentace zejména v těchto oblastech: zápach, doprava, vodní chlazení a odběr vody.
Proto byla dopisem čj. KUJCK 38344/2016 OZZL ze dne 16. 3. 2016 dokumentace vrácena k dopracování s
vytýčením problematických oblastí vyžadujících doplnění a se všemi došlými vyjádřeními. Dne 16. 5. 2016 Krajský
úřad obdržel od zpracovatele dokumentace Ing. Vladimíra Plachého úplné znění „Doplnění dokumentace“ a
„Vypořádání připomínek oznamovatelem“ (v textu jen „doplnění“). Doplnění bylo neprodleně zveřejněno na
internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia kód JHC711 a předáno zpracovateli posudku. Dne 8. 6. Krajský
úřad obdržel doplňující informace oznamovatele zejména novou a odlišnou rozptylovou studii pachových látek,
které zveřejnil na portálu cenia dne 09. 06. 2016. Dne 11. 8. 2016 Krajský úřad obdržel posudek vlivů záměru na
životní prostředí spolu s návrhem závazného stanoviska.
Krajský úřad v souladu s § 16 zákona informuje o zveřejnění podle § 8 odstavce 6 doplněné dokumentace a dle
§ 9 odst. 7 zákona o zveřejnění zpracovaného posudku o vlivu na životní prostředí záměru: „Úpravy tepelného
zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy“. Do doplněné dokumentace a posudku 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 době od 8.00 do 16.30 hodin (vzhledem k dovoleným je
doporučena předchozí telefonická domluva). Dále lze do doplněné dokumentace a posudku nahlédnout 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).
Město Český Krumlov a Obce Přísečná a Srnín žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění
informace o doplněné dokumentaci, o posudku a o tom, kdy a kde je možné do doplněné dokumentace a posudku
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 seznamu adresátů na
vědomí byla na základě nové rozptylové studie zařazena i obec Holubov a naopak ze seznamu adresátů byly
vyřazeni v oznámení dotčené Správa železniční dopravní cesty, s. o. a Obec Kájov.
Podle § 8 odst. 3 a § 9 odst. 7 zákona může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní
samosprávné celky zaslat své písemné vyjádření k doplněné dokumentaci a k posudku 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, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání podle § 17 zákona (předběžně dne 6. 9.
2016). K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí krajský úřad přihlížet.

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

Poznámka:
Některé soubory Doplnění dokumentace (zejména doplnění ze dne 8. 6 2016, tj. Pachová studie, Studie vlivu na
lokální klima a Měření pachových látek) a přílohy jsou pouze v elektronické formě na CD upevněném na zadní
straně Doplnění dokumentace a Posudku.
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Obdrží:
Oznamovatel:
Carthamus a.s., Ing. Jiří Drobný, Vodičkova 714/25,110 00 Praha
EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové

1 x posudek
1 x posudek

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 + posudek
Obec Přísečná, Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov
1 x dokumentace + posudek
Obec Srnín, Srnín 42, 381 01 Český Krumlov
1 x dokumentace + posudek
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
1 x dokumentace + posudek
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov
1 x dokumentace + posudek
Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32,
370 21 České Budějovice
1 x dokumentace + posudek
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice
1 x dokumentace + posudek
Povodí Vltavy, st. podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice
1 x dokumentace + posudek
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - oddělení ochrany ovzduší a
nakládání s odpady
1 x posudekí
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - odd. vod. hospodářství a IPPC
1 x posudek
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
Obec Holubov, Holubov 242, 382 03 Křemže
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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