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KUCBXOllOS9L

a |esnictví

D|e rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někteých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon..) - zahájení zjišťovacího řízení

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědě|ství a |esnictví, jako přís|ušný úřad
pod|e 5 22 písm' a) zákona, Vám zasí|á v souladu s $ 6 odst. 7 zákona oznámení záměru ,,Vlt pro tepelné
čerpadlo na pozemku parc. č. L95l4 v k. ú. Kvi!da.. zpracované pod|e pří|ohy č. 3 k zákonu'
oznamovate|em záměru je v souladu s $ 6 odst. 1 zákona JUDr. A|eš Ko|ář, Modřínová 635, 252 46 Vrané
nad V|tavou v zastoupení spo|ečností V'H.S.H. s.r.o., Ptákovická 4B9, 386 o1 Strakonice, IČ: a9060392.
Sdě|ujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení pod|e $ 7 zákona'

Záměrem oznamovate|e je vyh|oubení jednoho vrtu pro tepe|né čerpad|o na pozemku parce|ní
č' I95l4 v k. ú' Kvi|da. Vrt bude vyvrtán do h|oubky 190 m, průměrem 140 rnm a vystrojen dvouokruhovou
sondou.

obec Kv|lda, jako dotčený územně samosprávný ce|ek, neprodleně zveřejní v souladu s 5 16 odst. 2 zákona
na úřední desce informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet' Doba
zveřejněníje d|e $ 16 odst' 2 zákona nejméně 15 dnů' Zároveň v souladu s tímto ustanovením obec
Kvilda zašle příslušnému úřadu písemné vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na
úřední desce (informaci |ze zaslat také na e-mai|: tomaskova@kraj-jihocesky,cz), a to v nejkratším možném
termínu.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné ce|ky mohou v sou|adu
s $ 6 odst. 6 zákona zas|at své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje,
odbor Životního prostředí, zemědě|ství a |esnictví, U Zimního stadionu lg52lz, 37o 76 České Budějovice do 30
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Datum zveřejnění informace o zahájení zjištbvacího řízení je uvedeno na úřední desce Krajského úřadu
Jihočeského kraje. K vyjádřením zas|aným po Ihůtě příslušný úřad nepřih|íží'

Ve vy'jádřeních uvítáme názor, zda je nutné záměr posuzovat pod|e zákona. V případě požadavku da|šího
posuzování záměru žádáme, aby vy'jádření obsahova|o i doporučení, na které ob|asti v|ivů záměru na životní
prostředímá být v dokumentaci k|aden zvýšený dŮraz'

Do oznámení lze nah|édnout, činit si ýpisy či kopie na adrese: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor Životního
prostředí, zemědě|stvía |esnictví, pracoviště B. Němcové 4gl3, č' dveří 231 v pondě|ía ve středu v době od
B.00 do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po te|efonické dohodě.
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Naše č. j.: KUJCK z49\lzo22 Sp. zn.: OZZLl435l0l202llmato1 SO

Dá|e |ze do oznámenínah|édnout v informačním systému EIA na internetorrych stránkách agentury CENIA, česká
informačníagentura Životního prostředí(http://www.cenia.czleia) - kód záměru JHc1002.

KRÁ.lsKY URÁD
JIHoČESKÝ KRÁJ
odbor životního prostředí,

zemědě|stvi a |esnictví
U ZimnÍho stadionu 195212
3?o 76 Čgské BuděJovice (6)

Rozdělovník
oznamovate! (prostřednictvím DS)

. V.H.S.H. s.r.o./ Ptákovická 4B9, 386 01 Strakonice

Dotčené územní samosprávné celky (na doručenku)
. Jihočeský kraj, k rukám č|ena rady pana Mgr. Františka Ta|íře, U Zimního stadionu 7g5zl2,37o 76 České

Budějovice
. Obec Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda

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

k dispozici v informačním systému EIA - http://www,cenia.cz/eia, kód ]HC1004
. ob|astní inspektorát ČIŽp, u Výstaviště 16, P'o. BoX 32, 37o 2I České Budějovice (oznámení k dispozici

v informačním systému EIA - http://www,centa,cz/eia, kód ]HC1004
. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Územní pracoviště Prachatice, Hradební 435, Prachatice

II, 3B3 01 Prachatice (oznámení k dispozici v informačním systému EIA - http://www.cenia.cz/eia, kód
tHCI004

. Správa Národního parku šumava, 1. máje 260, 3B5 O1 Vimperk (oznámení k dispozicÍ v Ínformačním
systému EIA - http://www,cenia.cz/eia, kód ]HC1004

Na vědomí (prostřednictvím DS)
. Povodí V|tavy, státní podnik, závod Horní V|tava, Litvínovická 5, 37I21 České Budějovice

Dále obdrží (s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 3o dnů)
. Jihočeský kraj, U Zimního stadionu lg52l2, 37o 76 České Budějovice, prostředníctvím: Krajský úřad

Jihočeského kraje, odbor kance|ář ředite|e, úsek organizační, U Zimního stadionu lg52l2,37O 76 České
Budějovice
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Ozxrimení podlirnitního zárnčrrt

t. tldaie o oznamovateli

1. Zarlatel: JUDr. Aleš Kolář
Ž" Sídlo: N{oclřínur,á 635. 252 46 VranÓ nad Vltar'ou
3' Zástupce: Jiři Horejš *4]ti 602 45] 167' horejs(i,.:vhsh.cz

II. Nrizev záměrt

Vrt pro tetrrelné čerpadltr

Iil. Úd*ie o záměru

t. tlmístěni zámčru

k.ú. Kvilda
Parc. č" 195i4 * trvalý trartri porrlst

Katastrální území Staclry

2. Charakter záměru

Rozsah vrtlrýclr prací tvoří vrt pfo tepelrré čcrpadlo o hlr:ubce'tr90 metru' Konečrrý"

průnrěr vrtného stvolu je i 40 tnm. LJr'odní nesoudrŽné hornirrové prostl'edí bude vr1arro

pďrrnčrem 194 rnm a zapaŽeno ocelovou, závittlvě speljovatro*' řídíci kolonou vnějšiho

průnrěru 178 rnm. Řidici kolona trude po provedení tecbnických prací adtěžena.

\Ystroj vrtu - geo|etmální vertikálrtí sonrla

. materiál sonc1y PE i00 RC FN 16

' clélka sondy 190 m

" typ vystrojení: 4 x 40 x 3,7 nm,

'průtok U.}<olenem splňuje nÚITnu VDt4640

. zvýšerrá ochrzurrrá furrkce pfi zaporištělrí sondy - ocelclvý adaptér pro kontrolovanÓ

zapouštění' clrránici patu sr:ndy před poškrrzenínr při kontaktu s lr*rninovýrn prostředínr

Po vystroj*ní, provedení tlakovó a průtoč.rré zkoušky bucltlu vrty rrd poČvy tčsncny

injektážní směsí RÓFIX CrctcoInject CC 854 s tepelnou vodivostí 2,0 WlmK

. zalrraňuje prcrptrjení hydrogeologický.ch horizontů a zatékání povrclrové vody rlo
pocÍloŽí



. za.iiŠťuje stnbilitrr stčn vdtt a zlcpšuje pí-enos ťcpl;r *rezi }ronrirrcrvýn: prrrstřeelínr il
ge*tetr:rálni sondon

Geotennťilní vrŤ spolu s primánrim okrr"l}retrr tepelnáho čer:p*rdla tr,clŤí LnavŤený
hyclraulický okruh' Tgtrto systórn nečerpá spoclrri vodu. VyuŽív;i pouze tep*1rrÝ poterrciál
okolrrího hrrnrirrového píosíťedí a tepelrrý poterrciálpoclzeirrní r.r:c{y, Neavlivrirrje
lrydraulický reŽím r. zájnrovónr úzerní arti v jeho okolí' Teplotlosnií kapatina primárrrí}ro
*kruhu jc směsí obilnéhs] lihu a vi;dy v pcrmčru l :2. Těsnost pd*lárního okrr"rhu
tepelneho čerpadla bude knntrolována í}a mať}Ůn}etru s vyznačeným rirzsalrern
1rracrrr,nílro tlakrr. fu{anornetr bude os.lzcl1 na potnrbí prirrrár:riho okr.rr}ru v technické
nrístnosti. sále Lrude prirnámí okruh vybaven pojistnýrn ventiletn a exparrr,ni rráclobou,
()ťevírací tlak pojistnóho ventilu bude nastirven *a 4 bary. Velikost expanzni nádoby
bucle oi1vozena oci celkavého objernrr kapaliny naphrěrré do primfunilro oknrlru.

Zastavěná ploc}ra: Unistčrrí vrtu na pozemku p.č. 195',4 k'ú. Kvilda je patmé
z přilclŽené dtrkunrentace' Po ukončerrí vrtnýclr prací, osazeni geoteimální sondy,
proveclení hrrrjzontálniho propojení, provedeni tiakových a prťltilčných zkrr3šek bude
zájmové rizemí $pÍaY€no dcl původniho staw r1le poŽadavku investor a' Záměr nezměrri
si:učasný ráz prrzer:rku ani je}ro stávajíci využívárrí.

Drrrh navarují*ích rozhodnutí potlle $ 9a odst" 3
.N ej sou vyd árra Žáďná nar'anr i ící rozlrodrrutí'

17čet stave}:, z;rřÍzeni činností a technologií l.území dotčeném záměrem
(realizovaných, povo|ených, připrav*vanýth, uvažovaných)
objekt k bydlerrí na parcele čís1o 195'14 k.ú. Kvilda.

5. I)řehled ne.itTznamnějších enyironmentr{tních tharakteristik doťčené}rtr území
Vrt pro tepelnó čerpadlcl je rtrnístěr: v Evropsky r,ýenamné li:kalitč šuma,,a a burle
součástí teclrrrické inťrastruktrrry bueloucího RD' Dotčenó irzsmí rrebude zárněrenr rrijak
zat"ižené ani nebrrde ciTlezen způsob jehel současneho vyuŽív'íni. Zá*azné Stanovisko
dle $ 41 oďst.1 zOYKa Stanovisk* Sprár1'NI'Šumav* r1le $ .tSi otlst.l ZOPK
k záměru je v přítclze č' 1a 2",

Iv. Údai* o vstupec.h

t. Zábtlr půcly * raalizací zárnčru nedojde k záběru zemědělskÓ pťidy ani 1esa.
7,. odbčr a spotřeba vody *'rea}izaci zámčru neburJe doclrázst k odběrrr aui spotŤebě vocly"
3. Surovinové zdroje _ oBU PRo ÚzEMÍ xaarŮ r'LZEŇsKÉHo a

JIHoČnsKÉE$ nerná nárnitek k umrstérrí vrŤů pro tepelrré čerparllo" Vyjáctření ClBÚ
ie v př{loze č.3"

3
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v.

.$. Energeticke zrlroj* - zamčr bude 4luŽír,at pauze gqpeltrriu elr*rgie horninor'rilrcl
prrrstŤerlí a tepeltrou energii p<lclzenrrrí vody.

U{*ic. tl vÝstuper:h

t. h,ItroŽstr,í a dru}r ernisí do ovzclrrší * ziiměr riepr.oclukrrje Íáclné smise dr: trvzduší.

2," MrroŽstvi orlpadních vrid^ rr:íra jejich zrtečišt'ětií - zátrrčr neprcldukuje odpaclrrí vody

3- Kategr:rizace a nrnoŽství oclpadů _ záměr rreprodrrkllje jakýko1ii,'odp*rl

4" Zdroje l.rluku - zárrrěr je zcela bezlrlučrrý
5. Rizika }ra.''árii - k havárii u to}rotc záměru dojd* nČtčŠnosti geoter-rnálrríc}r s*trd trcbo

netěsnastí l:orizon{álrrilro propcryoní' Dr:drŽerrím pť.edepsanýclr rnorrtáŽriic}: postrrpů.

pror.edenÍnr tlakovýclr a prťrtočrrýcl"l zkoušek, tčsněním vttu prover1enýrn tlakovó od

spodu vrtu 1;:e zcela r'y1orréit moŽnost har'iirie zánrěru, Jsdinýr:r dzikenr, které rrelze

vyloučit' je poškození hodzontálního praprrjení vfiu při neopatrr,rérn prováděni zemníc]r
prací v rrrístě zárnéru. Toto riziko lze minímalizcrvat gerrdetickýrrr zaměřenin: vfirr.

zalrrěřŮním jelro lrorizontálniho propo.ierrí a zákazein prrrvádění zenrnich prac{ v tomto
prostoťtl. Případný ůnik nemrznoucí směsi rrezpůsob{ kontaminirci půd1' arri spodní vody
nebezpečlrou 1átk*u protoŽe smčs je složtr.rá z obilnó}rci lilru a vody' V přirodě je zcela
*kol ogicky odbrluratel ná'

Sh rn u t í ch * ra kt e ristik. r*{.m ěru 4""lÍi}iaIih,.

l. Vlivy r:ir obyvalelstvc * xá*rčr nemá r{ir, na olryvatelstvo

2. Ylivy na ovzduši a klima - záměr neprodukr{e enrise ani *eor4ivňuje klima

3. Vliv-v na lrluko'''ou sitr'raci * záměr je zcela bezlrlučný a rreóvlívňllje hlukovou sitrraci

v okoli

4. Vlivy na pr:r'rclruvé ir podeenrni r,r:dy * zánrér ne\').L}Živá povrchovó arri podzemní
vr:dy ani neovlivňuje lrydrcsféru zájrnovÓito úzerni. JerÍná se o uzavŤeriý okrrů.

5' Vlivy na pridu * záměr n*nrá vliv na půdu

6. Vlily na hominové prostr"edi a přírodní zclroje. záměr vyrrŽívá tepelni energie

hclnrínovlůo prostředí, jinýrn způsobern horninové prosťředí rrerrvlivňuje' Výskyt
přiroclních zdrojů - oBU pro úzerrrí krajů Plzeňskóho a Jihočeskélro, jako orgán státní

sprár,ry, zajišťujíci ochranu nerostné}ro bohatství nenrá k zá.rrréru nánritek {pfiloha č.3}'

7' Vlir'ry na ťaunu' f1ónr a ekosysténry * zár*ěr nerrrá v"liv na ťaunu. Í]óru a ekosystémy

8. Vlivy na krajinu záměr nemá vlir'rra kr.ajirru

9' Ylivy na hmotný majetek a kLrlťurní parrrátky * zám& nerná vliv na hmotný rr:ajetek'

Kulturní památky se v clkolí zámčru nevyskytují'

vI.



1s' Další qnržití zárněru - zánrěr bude současrrě vpržíviin k lytápění, pasívnímx,

chiazení a k *hřevu teplé rrŽitkové r,ody v &'D investora' Při reŽirnu chlazeni docházi

k regeneraci tepelnáho vrtrr ukládá*i*r tepelrré ene rgie zpět do lroxrinového prostředí.

Příit:hy: Hydrogeologický posuclele

Praj ekt primárniho eikruhu

Vyjáriřeni Spráty NP šumal:a

stanovisko Správy NP Šumgva

Vyjádření oBU PRo ÚznuÍ KR,q;tl PLuEŇsKnrro a JIHOČEsxÉrla
k umístěrrí n provederri vrť.ů

Datum zpraeování oznámeni:

29. prosince 2G21

Zpr*coval:
Jiří Horejš, Ptákovická 489, 38ó 01 Strakonice, te1.+420 6Ů 45? 167

Podpis zpraoovatele:

Jiří Horejš

Podpis oprávněného

Jiří Horejš

atele:

-*E$"ffi

&."-T'-&


