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D|e rozdě|ovníku

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

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědě|ství a |esnictví, jako přís|ušný úřad
pod|e 5 22písm' a) zákona, Vám zasí|á v souladu s $ 6 odst. 7 zákona oznámenízáměru,,Vlty protepe|né
čerpad|o na pozemku parc. č,, L95l2 v k. ú. Kvilda'' zpracované podle pří|ohy č. 3 k zákonu. oznamovateli
záměru jsou v sou|adu s $ 6 odst. 1 zákona Ing' Ivo Suchý, Nad Turbovou 1193/19, Košíře, 150 00 Praha 5 a
Ing. Petra Suchá, Na Zlaté stoce 1718176, české Budějovice- 2, 37o 05 České Budějovice v zastoupení
V|adimírem Šimoníkem, nám. 5. května 11o, 3B9 01 Vodňany,IČ: 73487732. Sdě|ujeme Vám, že tento záměr
bude podroben zjištbvacímu řízenípod|e $ 7 zákona'

Záměrem oznamovate|e je vyh|oubení dvou vrtů pro tepe|né čerpad|o do h|oubky 130 m na pozemku parce|ní
č' 79512 v k. ú. Kvilda'

obec KviIda, jako dotčený územně samosprávný ce|ek, neprod|eně zveřejní v sou|adu s $ 16 odst' 2 zákona
na úřední desce informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nah|ížet. Doba
zveřejněníje d|e $ 16 odst' 2 zákona nejméně 15 dnů' Zároveň v souladu s tímto ustanovením obec
Kvilda zaš|e příslušnému úřadu písemné vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na
úřední desce (informaci |ze zas|at 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' B zákona zas|at své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor
Životního prostředí, zemědě|ství a |esnictví, U Zimního stadionu I952l2, 370 76 Ceské 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 zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

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

Do oznámení |ze nah|édnout, činit si ýpisy či kopie na adrese: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního
prostředí, zemědě|ství a |esnictví, pracoviště B. Němcové 49l3, č' dveří 231 v pondě|í a ve středu v době od
B.00 do 16'30 hodin nebo v ostatní pracovnídny po te|efonické dohodě.
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Dá|e lze do oznámenínah|édnout v informačním systému EIA na internetoých stránkách agentury CENIA, česká
informačníagentura životního prostředí (http://www'cenia.czleia) - kód záměru JHc1035'
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Iffi' Marce|a JirkováJ Zimrrího stadionu 1952'2
(čaoucioddě|ení 37o 76 České Budějovice (6)

Rozdělovník
oznamovate| (prostřednictvím DS)

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

Dotčené územní samosprávné ce|ky (na doručenku)
. Jihočeský kraj, k rukám č|ena rady pana Mgr' Františka Ta|íře, U Zimního stadionu lg52l2,37O 76 české

Budějovice
. Obec Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda

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

k dispozici v Ínformačním systému EIA - http://www.cenia,cz/eia, kód ]HC103,
. ob|astníinspektorát ČtŽp,v Výstaviště 16, P.o. BoX 32, 37OzI České Budějovice (oznámeník dispozici

v informačním systému EIA - http://www,cenia.cz/eia, kód JHC1035
. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Územní pracoviště Prachatice, Hradební435, Prachatice

II' 3B3 01 Prachatice (oznámeník dispozici v informačním systému EIA - http://www.cenia.cz/eia, kód
JHCIBq

. Správa Národního parku šumava, 1. máje 260, 3B5 01 Vimperk (oznámení k dispozicÍ v informačním
systému EIA - http://www,cenia,cz/eÍa, kód JHC1035)

Na vědomí (prostřednictvím DS)
. Povodí V|tavy, státní podnik, závod Horní V|tava, Litvínovická 5, 377 21 České Budějovice

Dále 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 kance|ář ředitele, U Zimního stadionu l95zl2,37o 76 České Budějovice
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