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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Č.j.: KUJCK 114412/2016 OZZL
Sp. zn.: OZZL 1000/2015/pela

datum: 24.08.2016

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

„Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy“ - Posuzování vlivů na
životní prostředí - veřejné projednání dokumentace a posudku vlivu na životní prostředí
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 č. 100/2001 Sb.) oznamuje, že
veřejné projednání vlivu záměru na životní prostředí podle § 17 zákona č. 100/2001 Sb. se bude konat dne:
6. září 2016 (úterý) od 12.00 hod. (vstup možný od 11.45) maximálně do 17.45 hod.
v zasedací místnosti Policie ČR - Krajské ředitelství Jihočeského kraje,
v budově Územního odboru Český Krumlov, Tovární ul. č. 165, Český Krumlov
Jednání se týká změny stavby v průběhu přestavby teplárny. Zpracovatel dokumentace je Ing. Vladimír Plachý s
kolektivem. Zpracovatel posudku je Ing. Josef Tomášek, CSc.
Průběh veřejného jednání:
1/ Úvod – představení účastníků veřejného projednání a informace o průběhu procesu posuzování
2/ Prezentace oznamovatele, zpracovatele dokumentace a zpracovatele posudku
3/ Vyjádření zástupců města a dotčených obcí a dotčených správních úřadů
4/ Připomínky a dotazy veřejnosti (odpovídat bude oznamovatel, zpracovatelé posudku a dokumentace)
5/ Závěr - shrnutí veřejného projednání, objasnění dalšího postupu
Město Český Krumlov a obce Přísečná a Srnín žádáme ve smyslu § 16 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o
neprodlené zveřejnění informace o veřejném projednání na úřední desce nejpozději 5 dnů před jeho konáním.
Do posudku a dokumentace 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. Dále lze do posudku a
dokumentace 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).
Oznamovatele žádáme, aby na veřejném projednání zajistil účast zpracovatelů dokumentace a případně dalších
znalců a osob, kteří mohou podat důležité informace k projednávané věci.
Na veřejném jednání má veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené samosprávné celky
možnost se vyjádřit k posudku a k návrhu závazného stanoviska.
Vzhledem k nutnosti ukončení jednání v uvedenou dobu před uzavřením budovy, je vhodné vznášet konkrétní
připomínky tak, aby je bylo případně možno zahrnout do návrhu závazného stanoviska.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
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Rozdělovník k písemnosti čj.: KUJCK 114412/2016 OZZL
Oznamovatel
DS Carthamus a.s., Ing. Jiří Drobný, Vodičkova 714/25,110 00 Praha
DS EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
Dotčené samosprávné celky:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (radní Ing. Hana Tůmová, Ph.D.)
DS Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov (se žádostí o vyvěšení na úřední desce)
DS Obec Přísečná, Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov (se žádostí o vyvěšení na úřední desce)
DS Obec Srnín, Srnín 42, 381 01 Český Krumlov (se žádostí o vyvěšení na úřední desce)
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice (se žádostí o vyvěšení na úřední desce)
Dotčené správní úřady:
DS Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
DS Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov
DS Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21
České Budějovice
DS Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - oddělení ochrany ovzduší a
nakládání s odpady
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - odd. vod. hospodářství a
IPPC

DS
DS
DS
DS
DS

Na vědomí:
MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov
Obec Holubov, Holubov 242, 382 03 Křemže
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5
Ing. Josef Tomášek, CSc., Středisko odpadů Mníšek s.r.o., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - odd. RV, péče o krajinu a
koncepcí
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