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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Č. j.: KUJCK 25996/2019
Sp. zn.: OZZL 24616/2019/kaper

datum: 26. 2. 2019

vyřizuje: Ing. Kateřina Pernikářová telefon: 386 720 648

„Vrt pro tepelné čerpadlo na parc. č. 24/17 (k. ú. Kvilda)“ – sdělení
Krajský úřad Jihočeského kraje, 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 21. 2. 2019 oznámení podlimitního záměru zpracované podle přílohy č. 3a zákona
s názvem „Vrt pro tepelné čerpadlo na parc. č. 24/17 (k. ú. Kvilda)“. Oznamovateli záměru jsou Ing. Petr Havránek
a Lenka Havránková, Tismenická 1527/6, 390 01 Tábor, prostřednictvím Ing. arch. Vladimír Krajíc, Soukenická 58,
397 01 Písek, IČO: 60620501.
Předmětem záměru je realizace vrtu pro tepelné čerpadlo (typ IVT PremiumLine EQ C8, výkon 8 kW) umístěného
v objektu projektovaného RD na pozemku parc. č. 24/17 v k. ú. Kvilda. Stavbu představuje jeden stavební objekt –
1 vrt o hloubce 163 m (označení V-2, bez čerpání podzemní vody) vč. vystrojení. Účelem stavby je zásobování RD
teplem a ohřev TUV v objektu.
Stavba nevyvolá požadavek na zábor půdy, odběr a spotřebu vody, surovinové a energetické zdroje. Vrt nebude
zdrojem emisí a hluku, nebude produkovat odpadní vody ani odpady a stavbou ani jejím provozem nevzniká riziko
havárie. Záměr je situován v Národním parku Šumava, pozemek dotčený navrhovanou stavbou se nachází
v zastavěném území obce, v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují stanoviště ani biotopy druhů, které jsou
předmětem ochrany EVL Šumava a PO Šumava. Stavba nenarušuje vodní režim v území a není zdrojem
znečištění životního prostředí.
V hydrogeologickém posudku (RNDr. J. Křupař, prosinec 2018) bylo odborně způsobilou osobou prokázáno, že
realizací vrtu nemůže dojít k propojení hydrogeologických horizontů či výraznému ovlivnění hydrogeologických
poměrů v území.
Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím ke kritériím uvedených v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad
sděluje, že uvedený podlimitní záměr „Vrt pro tepelné čerpadlo na parc. č. 24/17 (k. ú. Kvilda)“, kterým bude
proveden 1 vrt hloubky 163 m, nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Odůvodnění:
Předložený záměr vrtu pro tepelné čerpadlo hloubky 163 m naplňuje dikci bodu 14 „Hlubinné a geotermální vrty a
hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu (200 m)“ kategorie II přílohy
č. 1 k zákonu, avšak nedosahuje uvedené limitní hodnoty. Zároveň se dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona jedná
o podlimitní záměr, který vlastním rozsahem dosahuje alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a nachází se
ve zvláště chráněném území (CHKO Šumava).
Správa Národního parku Šumava vydala k předmětnému záměru souhlasné závazné stanovisko dle § 44 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pod zn. SZ NPS 11484/2018/2 – NPS 11531/2018 ze dne
19. 12. 2018, v němž vyloučila závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, a také
možnost soustavného nebo dlouhodobého vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena.
Po prostudování předloženého oznámení podlimitního záměru, s přihlédnutím ke kritériím uvedených v příloze č. 2
k zákonu a výše uvedenému vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, krajský úřad sděluje,
že uvedený záměr „Vrt pro tepelné čerpadlo na parc. č. 24/17 (k. ú. Kvilda)“ ve výše uvedeném rozsahu (kapacitě)
nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.
Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení IPPC a EIA
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