JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA

*KUCBX012KB1Z*
KUCBX012KB1Z

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Naše č. j.:
Sp. zn.:

KUJCK 35751/2022
OZZL 29008/2021/kaper SO

E-mail:

Ing. Kateřina Pernikářová
386 720 648
pernikarova@kraj-jihocesky.cz

Datum:

18. 3. 2022

Vyřizuje:
Telefon:

Dle rozdělovníku

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
(dále jen „zákon“) – rozeslání a zveřejnění přepracované dokumentace vlivů
záměru „Skladový a výrobní areál Ševětín II.“ na životní prostředí
Krajský úřad Jihočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona, Vám v souladu s § 8 odst. 2
zákona zasílá přepracovanou dokumentaci vlivů záměru „Skladový a výrobní areál Ševětín II.“ na životní
prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel záměru společnost
C. D. K. K. INVESTMENT s. r. o., V Holešovičkách 593/1a, 180 00 Praha 8, IČO: 046 46 291.
Městys Ševětín, jako dotčený územní samosprávný celek, neprodleně zveřejní ve smyslu § 16 odst. 2
zákona informaci o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, na úřední desce
současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Jihočeského kraje. Doba
zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto
ustanovením městys Ševětín vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou
(pernikarova@kraj-jihocesky.cz), popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace
o dokumentaci na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2
a 3 zákona o zaslání písemného vyjádření k dokumentaci na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje,
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Jihočeského
kraje. K vyjádřením došlým po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
Do přepracované dokumentace 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 dokumentace nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační
agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(http:/www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru JHC932, případně na stránkách Krajského úřadu Jihočeského
kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví https://zp.kraj-jihocesky.cz//.

Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

386 720 111

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
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Rozdělovník
Oznamovatel (prostřednictvím datové schránky)
• C. D. K. K. INVESTMENT s. r. o., V Holešovičkách 593/1a, 180 00 Praha 8
Dotčené územní samosprávné celky (JčK na doručenku)
• Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Mgr. Františka Talíře, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice
• Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín (elektronická verze
přepracované

dokumentace k dispozici v informačním systému EIA - http://www.cenia.cz/eia, kód JHC932)

Dotčené orgány (kromě KÚ prostřednictvím datové schránky)
• Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního
Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
(elektronická verze
•
•
•

prostředí,

náměstí

přepracované
k dispozici v informačním systému EIA - http://www.cenia.cz/eia, kód JHC932)

Přemysla

dokumentace

(elektronická
verze přepracované dokumentace k dispozici v informačním systému EIA - http://www.cenia.cz/eia,
kód JHC932)
Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P. O. BOX 32, 370 21 České Budějovice

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25,
370 71 České Budějovice
(elektronická verze přepracované dokumentace k dispozici

v informačním systému EIA - http://www.cenia.cz/eia, kód JHC932)

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
• oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
kopie všem
• oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

Na vědomí (prostřednictvím datové schránky)
• AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01
Třeboň
• Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad, Kněžská 19, 370 92 České Budějovice
• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy II, Mánesova 1803, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice
Zpracovatel dokumentace (prostřednictvím datové schránky)
• EIA SERVIS s. r. o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice
Zpracovatel posudku (na doručenku)
• Ing. Václav Obluk, Lékořicová 116/13, 104 00 Praha 10 – Křeslice + dokumentace
Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 30 dní)
• Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad
Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
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