
oznámenízáméru podle zákona č. í00/2001 sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v p|atné znění

(Pří|oha č. 3 k zákonu č' 10012001 Sb.)

NÁLEŽ|ToST| ozNÁMENí

A. ÚDAJE o ozNAMoVATELl
1. obchodní firma: Bohemia Rustica s,r.o.

2. |Č: 260 75 130

3. Síd|o (byd|iště): Kvitda 34, 384 93 Kvilda

4. Jméno, příjmení' bydIiště a te|efon oprávněného zástupce oznamovate|e:

owvoz hydrogeologie s.r'o., Jana Štursy 44, 370 10 české Budějovice, Ič: 01982389,
tel:777 571 825, ovyvoz@gmail.com

B. ÚDAJE o ZÁMĚRU

l. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení pod|e pří|ohy č' 1

Vrty tepetného čerpadla rčt a rčz na pozemku parc.č' 29/22, k.ú' Kvitda

Záměr jepodle $ 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzovánÍ vtivů na životní prostředÍ a o změně někteých
souvisejících zákonŮ (zákon o posuzovánÍ vlivŮ na životní prostředí), v ptatném znění (dále jen ,,zákon,,)
podlimitním záměrem k bodu 14 ,,Hlubinné a geotermální vfty a hloubkové vrÍy pro zásobování vodou u
vodovodŮ s hloubkou od stanoveného limitu (200 m)" kategorie ll přílohy č. 1 k zákonu, kteý dosahuje
alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a nacházÍ se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném
pásmu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisŮ'

2. Kapacita (rozsah) záměru

Dva svislé vrty, každý do hloubky 120m (blíže viz přiložená projektová ilokumentace)

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrá|ní Území)

Kraj: Jihočeský

Obec: Kvilda

K.ú': Kvilda, parc'č. 29/22

4. Charakter záměru a moŽnost kumu|ace s jinými záměry

Jedná se o hloubkové vrty pro tepelné čerpadlo, kde nízkopotenciáIní energie bude získávána
z geotermálního hlubinného vrtu (zdroj energie tepla pro médium z povrchu). Vrty jsou
projektovány do hloubky 120 m, s instalovaným výkonem do 20 kW. lnvestor uvažuje o využití
tepelné energie zemské kůry pomocí TČ ýpu země-voda pro vytápění a ohřev vody v
projektovaném rodinném domě na pozemcích parc' č' 31/4 a parc' č.29/22, k.ú, Kvilda.

Bez kumulace s jinýmizáměry.

5. Zdůvodnění umístění záměru' včetně přeh|edu zvaŽovaných variant a hlavních důvodů (i z h|ediska
životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí'

Stavba umístěna na pozemku investora dle situačního plánku, S ohledem na dopady na životní
prostředí v lokalitě bylo vytápění za použití tepelné energie zemské kůry vybráno jako
nejekologičtější řešení. Bez dalších variant,

6. Stručný popis technického a techno|ogického řešení záměru včetně případných demo|ičních prací
nezbytných pro rea|izaci záměru; v případě záměrů spadajících do reŽimu zákona o integrované



prevenci včetně porovnání s nej|epšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a
da|šími parametry

Rozsah geologických vrtných: dva vrty pro tepelné čerpadlo, každý o hloubce 120 m'

Metoda vrtání: Bezjádrové, rotačně-příklepovou technologií ponorným kladivem s průběžným
propažováním nezpevněných horizontů.

Vrtné průměry: prŮměr 130 - 140 mm' na pažení 1 60 _ 1 50 mm

výstroj vrtu: sonda Gerotop GVS 4x 32/2,9 mm (2 okruhy v každém z vrtů), tlaková řada PN.16,
naplněna nemrznoucí směsí Gerofrost, tamponáž a cementace bude provedena v celé aktivní
délce vrtŮ.

7. Předpok|ádaný termín zahdjení rea|izace záměru a jeho dokončení

březen 2022 _ prosinec 2023

8' Výčet dotčených územních samosprávných ce|ků

Kraj: Jihočeský
Obec: Kvilda

K.ú': Kvilda, parc'č. 29/22

9. Výčet navazujících rozhodnutí pod|e $ 9a odst. 3 a správních orgánŮ, které budou tato rozhodnutí
vydávat.

Souá/as ke geologickým pracím dle zákona 254/2021 sb.
Územní rozhodnutí dte zákona 183/2006 sb.

||. Údaje o vstupech

vyuŽívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a spotřeba), surovinových a energetických
zdrojů, a bio|ogické rozmanitosti

Stavba je bez požadavku na zábor půdy. Nebude docházet k odběru podzemní vody' Stavba bez
požadavku na surovinové zdroje. Stavba bez požadavku na energetické zdroje'

IIl. Údaje o výstupech

mnoŽství a druh případných předpok|ádaných reziduí a emisí, mnoŽství odpadních vod a jejich
znečištění, kategorizace a mnoŽství odpadů, rizlka havárií vzh|edem k navrŽenému pouŽití |átek a
technoIogií

Stavba nezahrnuje stacionární zdroj znečišt,ování ovzduší dle zákona č, 201/2012 sb.
Vzduchový výplach, voda z vrtu bude zasakována na pozemku investora.

Zemina bude využita na vyrovnání nerovností na předmětném pozemku, proto se nejedná o
odpad.

Stavba bez požadavků na řešení hluku.

Při provádění prací je nezbytné dbát na dobý technický stav použitých zařízení, budou se
používat ekologické biologicky odbouratelné oleje. SÍro7e a vozidla budou zajištěny proti
ÚkapŮm ropných látek.



c' ÚDAJE o sTAVU ŽlvorHiHo pRosrŘeoív oorčenÉu Úzenlli

í. Přeh|ed nejvýznamnějších environmetá|ních charakteristik dotčeného území se zv|áštním zřete|em
na jeho ekologickou citlivost

Z hlediska zvýšené, legislativně upravené ochrany přírody, vod a životního prostředí, se
posuzovaná lokalita nachází v NP Sumava' Posuzovaná lokalita není dotčena žádným
ochranným pásmem povrchových či podzemních vod. Dále nebylo zjištěno záplavové území,
sesuyné územÍ, chráněné ložiskové území, dobývací prostor ani poddolované území.

V místě umístění vrtu a jeho bezprostředním okolí se nenacházejÍ zvláště chráněné rostliny a
živočichové.

2. Stručná charakteristika stavu s|ožek životního prostředí v dotčeném území, které budou
pravděpodobně významně ov|ivněny

Realizací vrtů nedojde ke změně nebo zhoršení stávajícího stavu přírodního prostředí a nedojde
k narušení územnÍho systému ekologické stability, vrty jsou umístěny do zastavěného území.
Při realizaciani během provozu nedojde k nakládánís podzemními vodami, Provedením vrtů při
navržené konstrukci a doporučených opatřeních uvedených v hydrogeologickém posudku
nedojde k propojení hydrogeologických horizontŮ či výraznému ovlivnění hydrogeologických
poměrů v území. Vrt nebude mít vliv na vodní a na vodu vázané ekosystémy, nedojde ke změně
vodního režimu'

BIíže viz hydrogeologický posudek' Záměr nevyžaduje terénní úpravy, kácení a ořezávání zeleně
apod.

D. ÚDAJE o MoŽNÝcH VÝZNAMNÝcH vtlvecH zÁMĚRU NA VEŘEJNÉ zonnví A NA ŽlVoTNí
PRosTŘEDí

1. Charakteristika moŽných v|ivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti,
doby trvání, frekvence a vratnosti)

Žaane.

2' Rozsah v|ivů vzh|edem k zasaženému území a popu|aci

Žádné, Maniputační prostor každého z vrtů je 3x3 m, nepřesáhne hranice pozemku investora.

s. Úoa1e o moŽných významných nepříznivých v|ivech přesahujících státní hranice

Žaane.

4. Charakteristika opatření k prevenci, vy|oučení a sníŽení všech významných nepříznivých v|ivů na
životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzh|edem k záměru moŽné

Doporučená opatření viz hydrogeologický posudek (příloha oznámení)'

5. Charakteristika pouŽitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění
hodnocenívýznamných v|ivů záměru na Životní prostředí

Žaane vlivy na životní prostředí'

6' Charakteristika všech obtíŽí (technických nedostatků nebo nedostatků ve zna|ostech), které
vyský|y při zpracování oznámení, a h|avních nejistot z nich p|ynoucích

Žaane obtÍže a nedostatky se nevyskytty.



E. Po RsVNÁt* í vantgnur ŘrŠel{í zÁnn Ěnu ( pokud by| y před loŽeny)

Záměr byt zpracaván po#z* v jedné variantě.

F. DoPLŇU-.!ícíÚon"le

Výpís z katastru nenovitastí

Koordinační sjťuace s urnístěnígtl vrtů a prinárníko akruhr"l řČ na dotčených pazemcích

séťuace s vyznačením p\ánovanéha vrtu v katastrální mapě

Vzorgvé řezy s ďeéaify

G' Vš EoEEc N Ě sRoZU MITELNÉ sHRNUTí Ft ETEc$i hl !c KÉr'|o c!.IARAKTE Rt.J

$.{' PŘíLoI{A
hvy;adreni příslušného úřadu územního p|ánování k záměru z h|ediska územně plánovací dokumentáce

Stanovlsko orgánu ochrany přírody pod|e $ 45i odst' 1 zákona č. 1 1411992 Sb,

Datum zpracování oznámení: 18.10, 2021

Jrnéno, příjmení' byd|iště a te|efon zpracovatele oznámení a osob, které se podí|ely na zpracováni
oznámení:

RNDr. Veranika l{adleeavá, Jana Šfirrsy lt4, 378 í0 Česíré Budějoviee,725 585 185
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Poopis zpracovate|e oznámení: 'Ť t. "tt:*--J-. j
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'.}wYv*x hy#rmg*otrx6Íe x.r"*"
.lana stursy 44. 37Ů 1í,} Českó Buděja.;ii:t:

lČ: i]1$ 82 389
tl:l.:'r{ŽŮ 777 571s2s' +420 725 585 'ít1í:'

tsvyv*z@gma!{,ecrn
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