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Odbor životníhoprostředí zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
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Vyřizuje:
E-mail:

Ing. Jitka Kořínková
386 720 6tI
korinkova@kraj-jihocesky. cz

Datum:

5. 1.2022

Telefon:

-,7, ů1, 2ů??
Pňlony:
č,1,: Čiungk/ _---

Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životníprostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

vlivů na životníprostředí a o změně něktených souvisejícíchzákonů (zákon

o posuzování vlivů na životníprostředí), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
,,zákon") - zahájení zjišťovacíhořízení
Krajský úřad Jihočeskéhokraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný úřad

podle§22písm.a)zákona,Vámzasílávsouladus§6odst.5zákonaoznámenízáměru,,Vodnínádrž-Na
Rašelinď.Oznámeníjezpracovanévrozsahupřílohyč.3kzákonu,Oznamovatelemjevsouladus§6odst,
1 zákona Rašelina a,s., Na pískách 4BB,3gz 01 Soběslav - Soběslav II, iČo 600 71 214. Sdělujeme Vám, že
tento záměr bude podroben zjišt'ovacímuřízení podle § 7 zákona,
Předmětem záměru je novostavba vodního díla o ploše zátopy cca 25 ha a provedeni udržovacích prací na
stávajících vodních dílech navázaných na navrženou nadrž. Vodní plocha zátopy bude ze tří stran obsypaná
lomenou homogenní hrází o délce 1 300 m. Vodnídílo je situováno na vytěženéploše časti rašeliniště a nachází
se na třech katastrálních území,chČlunek, Lomy u Kunžaku a Střížovice u Kunžaku. Účelem záměru je zadržení
vody v krajině, posíleníbiodiverzity a chov ryb,
obec Člunek a obec Střížovice jako dotčenéúzemně samosprávné celky neprodIeně zveřejní v souladu s § 16
odst, 2 zákona na úřednídesce informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možnédo oznámení nahlížet. Doba
zveřejnění je dle § 16 odst.

2 zákona nejméně 15 dnŮ. Obec Člunek a obec Střížovice zároveň v souladu
tímto ustanovením zašlou příslušnémuúřadu písemnévyrozumění o dni vyvěšení informace
o oznámení na úřední desce (informaci lze zaslat také na e-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz), a to
v nejkratšímmožnémtermínu.
s

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčenéor9ány a dotčenéúzemnísamosprávné celky mohou v souladu s § 6
odst. 6 zákona zaslat své písemnévyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad Jihočeskéhokraje, odbor
životníhoprostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu lg52l2, 37O 76 ČeskéBudějovice do 30 dnů

ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřednídesce Krajského úřadu Jihočeskéhokraje.
Datum zveřejnění informace o zahájení zjištbvacího řízení je uvedeno na úřednídesce Krajského úřadu

Jihočeskéhokraje.

Ve vy,jádřeních uvítáme názor, zda je nutné záměr posuzovat podle zákona. V případě požadavku dalšího

posuzování záměru žádáme, aby vy,jádření obsahovalo i doporučení,na které oblasti vlivů záměru na životní
prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po Ihůtě příslušný úřad

nepřihlíží.

Do oznámení lze nahlédnout, činit si rnýpisy či kopie na adrese: Krajský úřad Jihočeskéhokraje, odbor Životního
prostředí, zemědělstvía lesnictví, pracoviště B. Němcové 4913, č. dveří 222 v pondělía ve středu v době od B,00
do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě. Dále lze do oznámení nahlédnout
identifikátorDS; kdib3rr

e-podatelna:

posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 720 111
386 359 069

tč:
DIC:

70B90650
cZ7OB90650
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na internetouých stránkách Českéinformační agentury životníhoprostředí (http://www,cenia.czleia) a na
kód záměru JHC1001 případně na stránkách
stránkách MinistersWa Životního prostředí (wulul.mzp,czleia)
prostředí
Krajského úřadu Jihočeského krfie, odbor životního
zemědělství a lesnictví (https://zp,kraj-

-

jihocesky,czl).
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g7o 76 ČeskéBudějovice

(B)

ROZDĚLOVNÍK
oznamovate!

.

Rašelina a.s., Na Pískách 4BB,392 01 Soběslav - Soběslav 1I

-

DS

Dotčenéúzemnísamosprávné celky

.
.
.

Jihočeský kraj, k rukám člena rady Mgr. Františka Talře, U Zimního stadionu LgszlZ,37O 76 české
Budějorlice
Obec Clunek, Clunek 2I, 37B 33 Nová Bystřice

-

obec Střžovice, Střížovice LL, 378 53 Strmilov

poštou
- poštou

Ix oznámení
Ix oznámení

Dotčenéorgány

.
.
.
.
.

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, Klášterská I35lI,377 22 Jindřichův Hradec - DS
(oznámení k dispozici v informačním systému EIA - http://www.cenb.e/eia, kód JHC1001)
Oblastnr_inspektorát Českéinspekce životního prostředí českéBudějovice, U Výstaviště L3L5l16, P.O.BOX 32,
370 ZL Ceské Budějovice - DS (oznámení k dispozici v informačním systému EIA - http://www.cenia.cz/eia,
kód JHC1001)
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech tBsBlZs, 37O 7L českéBudějovice
k dispozici v informačním systému EIA - http://vvww.centá.cz/eia, kód JHC1001)

-

DS (oznámení

Agentura ochrany přírody a. krajiny českérepubliky, Regionální pracoviště jížníčechy, nám. přemysla
DS (oznámení k dispozici v jnformačntm systému EÍA Otakara II č. 34, 37O 01 ČeskéBudějovice
http ://vwvw. centá. cz/eia, kód JHCL 00 1)

-

krajský úřad Jihočeskéhokraje, odbor životníhoprostředí, zemědělstvía lesniďví
oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF, SEA a CITES
oddělení ekologie kr{iny, vodního hospodářství a NATURA 2000

o
o

-

zde

Na vědomí
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, LiWínovická 5, 37I21 ČeskéBudějovice

.

-

DS

Dále obdržíse žádostí o zveřejnění na úřednídesce po dobu nejméně 30 dní
Jihočeslcý kraj, U Zimního stadionu lg52l2, 37O 76 českéBudějovice, prostředniďvím: Krajslcý úřad
JihoČeskéhokraje, odbor kancelář ředitele, Úsek vedoucího odboru, U Zimního stadionu I952l2, 37o 76

.
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