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Naše č. j':
(n zn

Vyřizu1e:.

Telefon:

E-mail:

Datum:

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

D|e rozdě|ovníku

Posuzování vlivů na životní Fostředí pod|e zákona č. 1oo/2oo1 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někteých souvisejících zákonů(zákon o posuzování v|ivů na životní p. rostředí), ve znění pozdějšícr' pÝ"api.ďiaarc
jen ,,zákon..) . zahájení zjišt'ovacího řízeni 

.

Krajský úřad Jihočeského kr{e, odbor životního prostředr, zemědělství a |esniďví, jako přís|ušný úřadpod|e $ 22 pism, a) zákona, Vám zasí|á v sou|adu s $ 6 odst. 7 zákona oznámení záměá ,,v't i.. "' izi,ani.energetického potenciá|u vod a horninového prostředí*- zpracovune poár" óriróný-č: 

' 
ť;k;.''oznamovate|í záměru jsou v souladu s $ 6 odst. 1-zákona Mgr' Mariin šubert u lng' Jana Subertová, Hálkova

1'193, 25o 92 šestajovice v zastoupenívl-adimírem šimonít<em] nám' 5. května 110, 3B9 01 Vodňany' Sdě|ujeme
Yám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení pooÉ 5 7 zákona'

Záměrem oznamovate|e je vyhloubení. 
., 
vriu pro tepe|né čerpad|o na pozemku parce|níč'377l53 v k' ú' Kvi|da. Zemní vrt pro tepe|né čerpadlo bude vyvrLán oo r'louotv t60 m, průměrem 160 mm avystrojen dvouokruhovou sondou.

obec Kvi|da, jako dotčený územně samosprávný ce|ek, neprod|eně zveřejní v sou|adu s $ 16 odst. 2 zákonana úřední desce informaci o oznámení a o lom, rav a kde je možné do oznámení nah|ížet. Dobazve-řejnění.je dle $ 16 odst. 2-zákona nejméně 15 dnů.-Zároveív sou|adu s tímto ustanovením obecKvi|da zašle přís|ušnému úřadu písemné vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení naúřední desce (informaci |ze zas|at také na e-mai|: tomaskova@kraj-jiÁocesky.cz), a to v nejkratším možném
termrnu.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné ce|ky mohou v sou|adu s $ 6odst' B zákona zas|at své písemné vyjádření k oznámení na adresu: r,aj'r.ý 
'.J,:ir.oÉ"'ieil k;ď o,ouo,.životního prostředl, zemědě|ství a |esnictví, U Zimního stadionu tgšzJ;z, ů|ď z,o č"'rc Budějovice á.iáo á"tode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.Datum zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího. .řízení je uvedenó na úřední desce Krajského úřaduJihočeského kr{e. K vyjádřením zastaným po lhůtě příslušný úřad nepři ilii,

Ve vyjádřeních uvÍ|áme.názor, zda je nutné záměr posuzovat podle zákona. V případě požadavku da|šíhoposuzování záméru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporuč.ení, na které onraiti v|ivů záměru na žívotníprostředímá b'ýt v dokumentaci kladen zýšený dťtraz,

Do oznámení|ze nah|édnou! činit si ýpisy či kopie na adrese: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životníhoprostředí, zemědě|ství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 4913, č' dieří 231 v po"Jlri a ve středu v době od
B.00 do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovnídny po te|efonické dohodě.
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Naše č. j': KUJCK IIz395lz027 Sp. zn.: OZZLlo9764l202Llmato1 SO

Dá|e |ze do oznámenínah|édnout v informačním systému EIA na internetorných stránkách agentury CENIA, česká
informačníagentura životního prostředí (http://www'cenia.czleia) - kód záměru JHc990.

KR.AJSI(Ý ÚŘao
JIHoCEsKý KRAJ
cdbor Žil'otnÍho prostředr.

:en'ěde stvi á ieSnlctV;
U Zimnílro stadionu 1g52l2
37o 76 České Budějovice (B)

RozděIovník
oznamovate| (prostřednictvím DS)

. V|adimír Šimoník, nám' 5' května 110, 3B9 01 Vodňany

Dotčené územní samosprávné celky (na doručenku)
. Jihočeský kraj, k rukám č|ena rady pana Mgr. Františka Ta|ře, U Zimního stadionu lg5zlz, 37o 76 České

Budějovice
. Obec Kvilda, Kvilda 17,384 93 Kvilda 1 x oznáment

Dotčené správní orgány (prostředniďvím DS)
. Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova 6, 3B5 17 Vimperk (oznámení

k dispozici v informačním systému EIA . http://www.cenia,cz/eia, kód ]HC99q

" ob|astní inspektorát ČlŽp, v Výstavíště 16, P'o. BoX 32, 37o 2I české Budějovice (oznámení k dÍspozici
v informačním systému EIA - http://www,cenia,cz/eia, kód JHC990)

. Krajská hygienická stanice jihočeského kraje, Územní pracoviště Prachatice, Hradební 435, Prachatice
II, 3B3 01 Prachatíce (oznámení k dispozici v Ínformačním systému EIA - http://www.cenia.cz/eb, kód
JHC990)

. Správa Národního parku šumava, 1. máje 260, 3B5 01 Vímperk (oznámení k dispozÍci v informačním
systému EIA - http://www,cenÍa,cz/eÍa, kód ]HC990)

Na vědomí (prostředniďvím DS)
. PovodíV|tavy, státní podnik, závod HorníV|tava, Litvínovická 5,37L 21 České Budějovice

Dá|e obdrží (s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 30 dnů). Jihočeský kraj, U Zimního stadionu lg52l2, 37o 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad
Jihočeského kraje, odbor kancelář ředite|e, úsek organizačnl U Zimního stadionu Lg52l2,37o 76 České
Budějovice

Marce|a Jí
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oznámení záměru pod|e zákona č. 100/2001 Sb', o posuzování
vlivů na životní prostředí, v p|atné znění

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

ruÁlrŽlrosrl ozruÁmrruí

a. Úpn.le o oZNAMoVATEL|

t"rr*agtř*f*

*qí.;&*# fiďarťln Ásgl,, el*xl""c:ar'; tr. Ť*' ťsls
a $ cp&erŤ**v'aí .J*rt;; i*g., coeť' m*r. : Ťd. 3" ť s;3
*Á:* Írr,"*ďe fu3lť*n*; ít.Átj';l:'".;l Ťť*3, ss{:: ř$ů} $ř 's*srq*rrrď*e

B- ÚBAJH o zÁMĚRU
|. Základní údaje

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

HtrŤ...3Ě* v}.$áíLťÁisl/#&tstrsšť?#{ÉÍřJť} s#T.$i'fu{:j}9tij :J.$íi ýt jť*l .*trt}íť!-ť*,t.ťťíiďů} j*Ň$'$TŇtr{}i
ďál* j** sf,'Lf,.*"nt" *' s?F/s*, fu" ri. ffr*ír**a" *&ele řil."lť#a, **i.xťtrr.*x*gsÁ;*vl,cxl.*sFr**fugéja;*..,'

$3'.}**.érl.Ě*r:ý' ť/Ť {}u'* ťe3t*ťit*' **rp*ďé* i* p*ďť* $ d *ďsť. $. písr';l' .;$ l:;i}**,na * p*sxa*v*.r:j i'.ťpl"* *-*
áé.!.*éťŤl s,"*séř*dí a * :nes** *#$ié*r}l.*ý: s**t':s*3ír:;rlt g*{.&*rcl? ff*&*er * 6*suer:v**J víiv* .ta Š;'".uéltj

.*i"*péře*i$. v g:ťxfrssrr: rlts*; {ssťe jsrl ,,;-:$fu*l: ť} #ť.;'tJ$J#ťčduií l"l';vt}'} p**fťirmlťrrím r*Ígglss"gltt * #*ďtl
ťď ,,#Éaa*é*t,ltl ;l glc*éersm;ijmí v#;r a *il**fufu*we* b"i.-r-5r grp rás*fuilyáni t.'.*#*le' * v**t.gtr*es*! s ful*t:fofu*u
*ď sť*rt*y*m*'á:e.p1*nfé* {Řs# rr:,i,'.šaš*q*rť* ťď pl.*lť*é\3i.s- { řa;íÁ"*i':r '* p*:sl.sx*r".;ánl'v'ltlrcl, mť*rý
ď*saft*7* *ť**p*sl řs 9{ přisfx.sr:* ff*tjén.í j:r}*{n*l.ť a yts*fo*lx.i s* v* :lyl,.$šéě *:t.ts-srttil:*gg: ar;:*mi; tte;e:
3eí;* el*Í:r**rr**l;:l;3sm1n psďf# a*i"fo*n.* ř" ť?sl"Í$*š Ss". * **flr*g:s p,;,f.**s3.o * árn3art3" V* Ái:ár".
p *zlť*jl*l* il pť*tťpÍrŇ"

2. Kapaclta (rozsah) záměru
.ď.s ďs sn*'r. é*$***fu3r ťs# em {.blíŽ* r'ťl piÍl*;i**a pl'*js;kť*vá eťr.:irt;ttletlť::r.* .slsvJ:.vj

3' Umístěnízáměru (kraj, obec, katastrá|ní území)

p" č. }3ř/s3, ř" :Í. i{l',ď*.*' {:$s* ffit".isď*' ťásť řl*r:éxŤ.fua**.; *fr;'*s: srx*;\*;t*g"

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

*i.**.x*$ s*. s} f"Íl.*#*&*r."c* vrr5- plu :.*pc.il't$ ť*rpaďÉ* /1.ťJ/, ftď* liťeŠop*Ě*losxíťll.í *et*rsťi* ň**g
r:s$:s'vens :. gl*,*é*t*ti*f*íť:*, 

"**ytj'iš*Íťttí'\.*' 
&éx*s};l*fu*r 1er|3'"l" N.nx{ 

"fs sluuigJg:i.5,"q$.l.t sf**s'fušjr ť##"*:,

'g:ri}n;s: ťť?.'f ť.k*plečalg $ť*er*ce éS$ i*stl. s**é*rrrt;*Jsí l-"iť j* e.tlťslt j3li: #-y" *l.t*ť* řsťjesiTí é.isĚď
rsal.ye*sxl sšmv.$"y3* v3,"ť;ápsnl p'síg:*ďx# ťťt3#s**}}ť.u rďr*"; *.u:*;3s* .i;.-* é*.x*ťstÓ **rpmsd*.

ý{ v ttt *ď;a*c s .sll"l jř*tt ;xítl*:$l3 l ie;;í

5. ZdůvodněníumístěnÍzáměru, včetně přeh|edu zvaŽovaných variant a h|avních důvodů (iz h|ediska
Životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmÍtnutí

tjŤŤI'Ěf * i{."Ltli.:ÁťťísislsŇ*sřlťF{Él{{: s*'Ť*.fť*i'$.Á-# i.í#f,'. ;t ř"'*;.l'ťfff#\ iln ť* r.fli#.šŤ..*ssj, ř}r*
t.}**$! t""v€;*6s'ss.nťépelďms *'':f*re*s, .šsi.sJ. *ťŤ{3ťsÍ* p."t} $*p*ťn$ **r6:.a*lď*.

Jlr.td i.'ar',a*d}l m*sv"*.Šmv"$lt;"..

6. Stručný popis technického a techno|ogického řešení záměru včetně případných demo|ičních prací
nezbytných pro rea|izaci záměrv; v případě záměrŮ spadajících do reŽimu zákona o integrované
prevenci včetně porovnání s nej|epšími dostupnými technikami' s nimi spojenými úrovněmi emisí a
da|šímiparametry

J*ďrrá se * ftý***ť*'*lr* t:'*ťŠ i},.$ ť*s*}ilT$ ť*,".*"*l:*,';' l;;,1 ,l.ď* *í;:&*g;*i.l'*,*clé.ť.*i s:i*rglle *;,*sg
,els&t$yáora x gt**é*rrneŤťs:ífu*, rr*rťlĚ*Jr:lř:c}, .,i.ri'*d;fitst*j:el *'séx" bH.1* pr*3*&i::ll*Ťm $íma;{:u&"'v ť{š*..x.
pre3*těr rí'Ť# p &**s;*$s:* $:Š*l;*ee f $i] rnxt" #emť*rrrt;ŤJllí v:-t...gg;slť*s'" ps* axtr" r;*sf* esl.'sai'ši {J{:l:j
l"u.řívrÍp.lí s{nl."$3.rj* v"#ápsr:l pťlpxďm$ *fol.x;**r, rď*"*'l *.xctglÍ* 3:t* ť*j:*$l.tó **s;m.x.si*.
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