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SDĚLENÍ
k záměru dle § 6 odst. 3 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“)
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne
3. 5. 2019 oznámení podlimitního záměru Vrty pro tepelné čerpadlo na p. č. 61 v k. ú. Brná
nad Labem oznamovatele Ing. Josefa Hromase, Krušnohorská 249, 403 39 Chlumec, který
je zastoupen na základě plné moci panem Jiřím Kopáčem, trvale bytem Strážovská 431/75,
153 00 Praha.
Záměrem je vybudování dvou vrtů pro tepelné čerpadlo typu země-voda, které budou sloužit
jako zdroj tepla pro novostavbu rodinného domu. Budou vyvrtány celkem 2 vrty do hloubky
100 m, jejich vystrojení bude trubkami s uzavřeným oběhem ekologické nemrznoucí kapaliny
a dále budou provedeny odpovídající inženýrské přípojky k tepelnému čerpadlu. Jedná se o
uzavřený okruh, odebírající z vrtů pouze zemní teplo, bez odběru podzemní vody.
Umístění záměru:

kraj: Ústecký
obec: Ústí nad Labem
k. ú.: Brná nad Labem

Z hlediska zákona se jedná o podlimitní záměr ve smyslu § 4 odst. 1) písm. d) zákona
k bodu 14 Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů
s hloubkou od stanoveného limitu, kategorie II., přílohy č. 1 k zákonu, kde limit je 200 m.
Po prostudování předložených podkladů, tj. oznámení podlimitního záměru, zpracovaného
podle přílohy č. 3a zákona, závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze
dne 15. 2. 2019, č. j. SR/0388/UL/2019-3, vyjádření orgánu územního plánování Magistrátu
města Ústí nad Labem ze dne 18. 4. 2019, č. j. MM/OIUP/OUP/159/2019 a s přihlédnutím
k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 3
písm. f), § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování
vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad v souladu s § 6 odst. 3 zákona konstatuje, že
záměr vzhledem ke svému charakteru a rozsahu dle § 1 odst. 2 zákona
nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených
orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Helena Skalníková
v zastoupení vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
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