*KUCBX00R9EJL*

KUCBX00R9EJL

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 129196/2018
Sp.zn.: OZZL 125783/2018/kaper

datum: 19. 10. 2018

vyřizuje: Ing. Kateřina Pernikářová

telefon: 386 720 648

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 – zahájení zjišťovacího řízení.
Krajský úřad Jihočeského kraje, 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 zasílá v souladu s § 6 odst. 7 zákona oznámení
záměru „Zvýšení kapacity skládky Milevsko - Jenišovice“ zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu.
Zpracovatelem oznámení je Mgr. Jan Čepelík (autorizace pro zpracování dokumentace a posudku podle zákona)
ze společnosti SaNo CB spol. s.r.o., Branka 417, 374 01 Trhové Sviny, IČO: 2601661. Součástí předloženého
oznámení je hluková studie (Mgr. Radomír Smetana ze společnosti EkoMod, srpen 2018) a rozptylová studie
(Mgr. Radomír Smetana EkoMod, srpen 2018). Oznamovatelem záměru jsou v souladu s § 6 odst. 1 zákona
Služby Města Milevska, spol. s.r.o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko, IČO: 49061186. Sdělujeme Vám, že tento
záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Záměrem investora je zvýšení kapacity stávající skládky odpadů Milevsko – Jenišovice. Skládka je situována
ve sklonitém terénu pod dvorem Jenišovice v katastru obce Něžovice, na kraji lesního komplexu asi 2,5 km
od severního okraje města Milevska, při silnici z Milevska do Dmýštic. Řízená skládka odpadů Jenišovice je
v lokalitě provozována od roku 1995 s kapacitou 1. etapy skládkování S-OO 32 000 m3 (38 000 t) na ploše
7 000 m2, od roku 2001 je v provozu 2. etapa skládkování 41 000 m3 (49 000 t) na ploše 7 400 m2. Od roku 2009 je
pak v provozu 3. etapa skládkování s kapacitou 86 000 m3 (103 000 t) na ploše 14 850 m2. Předpokládané
ukončení skládkování v 3. etapě je v roce 2028.
Smyslem záměru je na tělese stávající skládky realizovat její rozšíření formou navýšení skládkového tělesa
s úpravou tvaru části tělesa tak, aby vyhovělo podmínkám budoucí rekultivace. Volná skládkovací kapacita skládky
Jenišovice se tak rozšíří o 80 500 m3 (96 600 t) na celkovou kapacitu cca 239 000 m3 (286 800 t). Další provozy
umístěné na skládce jako zařízení na sběr a výkup odpadů zůstanou záměrem nedotčeny. Rozšíření je plánováno
v místě stávajícího oploceného areálu skládky, k rozšířené mimo tento oplocený areál nedojde.
Z provozního hlediska dojde záměrem k prodloužení životnosti skládky formou zvýšení výšky skládkovacího tělesa
3. etapy a nezrekultivované části 2. etapy (na rozhraní etap) o dalších cca 5-7 m nad úroveň rekultivované 1. a 2.
etapy.
Skládka odpadů vč. rozšíření, provozního objektu, jímky, obslužné komunikace a sběrného dvora je umístěna
na pozemcích parc. č. 2685/19, 2685/24, 2685/25, 2685/26, 2685/27, 2685/28 a 2685/29; st. 125, 126, 127 a 128,
vše k. ú. Něžovice.
Město Milevsko jako dotčený územní samosprávný celek neprodleně zveřejní v souladu s § 16 odst. 2 zákona
na úřední desce informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet. Doba zveřejnění je
dle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 žádáme město
Milevsko o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce (informaci
lze zaslat také na e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz), a to v nejkratším možném termínu.
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou v souladu s § 6 odst. 8
zákona zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního
prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje. Datum
vyvěšení informace o zahájení zjišťovacího řízení je uvedeno na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj.
Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné záměr posuzovat podle zákona. V případě požadavku dalšího
posuzování záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní
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prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad
nepřihlíží.
Do oznámení lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního
prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 223 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 nahlédnout
na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí www.cenia.cz/eia
a na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/eia - kód záměru JHC876.

Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení IPPC a EIA
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Rozdělovník KUJCK 129196/2018
Oznamovatel (ds)
 Služby Města Milevska, spol. s.r.o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko – k rukám oprávněného zástupce Víta
Krále
Dotčené územní samosprávné celky (na doručenku)
 Krajský úřad Jihočeského kraje, k rukám člena rady pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice


Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 1

1x oznámení

Dotčené orgány
 Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, Sažinova 843, 399 01 Milevsko
1x oznámení
 Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P. O. BOX 32, 370 21 České Budějovice
1x oznámení
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - územní pracoviště Písek,
Karla Čapka 2459, 397 01 Písek
1x oznámení
 Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví


oddělení IPPC a EIA



oddělení vodního hospodářství



oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES



oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady



oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000

kopie všem

Na vědomí
 Obec Přeborov, Přeborov 23, 399 01 Milevsko
Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní)
 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice
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