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zÁvĚn zJlšŤovAcíHoŘíznxí_ RozHoDNuTí
podle § 7 oclst, 6 z,ákona č. l00/200l Sb., o posltzování vlivů na životníprostř,cdí a o znlčnč
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přeclpisťr (dálejen zákon)

výroková část
I. Núzev záměru u.jeho z,uřaz,ení podle přílohy č. l

o,Chalupa Vítkovice v Krkonoších, p.č. l77612,178016, st. 432''

l4

ZaÍazeni dle kategorie II, bodLr

,,Hlubirrné geoterrrrální

vrly a

hloLrbkové vrty

pro zásobování vodou u vodovodů s hlor-rbkou ocl stanoveného lirnitr-r 200 nr" podlimitní zánlěr
podle § 4 odst. l písm. d) - zárnčr dosahujc 80 % příslušnélimitní hodnoty, zárovcň se nacliází
ve zvláŠtě chráněném úzenlínebo jeho ochtanném pásmu podle zákona o ochraně přírocly
a

krajiny (Krkonošský rrárodní park).

2. Kapacita (roz,suh) ztínňru

Předmětem záměru je vybr-rclování 2 eeoterrnzilních vrtťr každý o hloubce 160 m jako zdroje
tepla pro tepelnó čerpadlo systónru ZEMĚ x VODA plánovanóho rodinnólro domu. Z vftťt
nebr,rde odebírána ani čerpána podzetnní vodzr. Vrly bude v celé délce zatěsněny.
3. Umístění záměru: kraj: Libcrocký
obec:

vítkovice

katastrální ťtzetrlí: vítkovice v krkonoších
pozemek clotčený stzrr,,bou: p.č.st. 432 a p.č. 178016
4. charakter záměnt a možnost kumuluce s jinými zóměry

Předmětem záměrLr je vybudování 2 geoterrnálních vrtťr jako nízko potencionálního zclroje tepla
pro tepelné čerpadlo systétnu ZEMF, x VODA. Vrty btrdou napojeny rra tepelné čerpadlÓ, któré
jc součásti projekttr vl,tápění rodinnélro domu na pozemku.

Dle hydrogeologickólro posttclku na pzrrcele s projektovanými vrty se nachází kopaná stuclna
hloubky cca 3,5 rn, jírnajícírnělce poclpovrchovou podzetnní vodu. V okolí lokality s
} +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc,cz
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Pro.jektovatlýnri vrty nebyly z.jištěny (lirorrlč ztnínětlérrrělké koparlé stuc,lny r,,e vlastnictví
invcstora pliirrovaných vrtů) žridnó c]otrrclvní stuclny, rcsp. .jinó jírnaóí ob.|ckty poclzcnrrrícIl vocl,
RovněŽ icJlc sdělení nra_jitele ncclalel<é fbrrny rIUCUL se r,zajtrrové oblasti ttcnachiizí ž.áclný
vodnízclroj pro íhn-nLr. V zajnlovérrr ťtzemítecly nebyly zjištěny zltnrěry. s nimiž by bylo rnohló
cloclrirzet k ncžiicltlucí kumltlaci ptlsltzclr,,ané star.by,
5.

Stručný popis technického u technologického ř,ešenízúměru

VrlY br"rcloLr provádčrry sOLlpravoll sc zclvo.jctrort vrtnou l<olonou nlctoclou rotačnčpříklcpor ótlo
vrtání se vzciLrclrclvýrn výplacheln a řízenýtrr oclr,,ocleIn vrtné drtě a l<alu. Ilrnec1 po oclvrtání vrtLr
bLrcle clo vrtu zapuštěna dvoitokrulrová soncla GE,ROtlrerm, dimenze 4 x a 32 * j.0 mm SDR l l
,
PN l6, délka sorrdy l60 nr. Pcl zapLrštění sorrdy bLrde ťrstíkolektorťr zajištěno zátkami protije.iiclr
zneČiŠtěnía zneltodnocerrí. Společně se sondou br_rde zapr"rštěno i.,páté" injektazní polr:ubí,
kterýrn bude l<aždý vrt po zavedeni vystrojení dťrkladně tlakově injektován a vyplněn oilspocla
vzlrŮru injektážnísměsí Geol,-low, zajišt'Lrjicíúčinnýpř,estup tepla mezi soňdarni a okolní
lrorninou a zajišt'ujícízantezeni propojeníjednotlivých vodnícli horizontů.
6- oznumovalel.,

RNDr. Hurrrík Jaromír Ing. Plr.D. a Hurtríkova Eva Ing.

7.

IČ oznamovatele:

8.

Sídlo 0z,namovatelz..Šrneralova l90129, Bubeneč, 17000 Praha7

-

9. Zpracovutel dokumentu oznántení: Ing. arch. Vojtěch Jan Stoklasa, Květinová l150128.
466 01Jablonec nad Nisou

V souladu s §

7 zákona bylo provedeno zjišt'ovací Ťízeni,jehožcílenr bylo zjištěni.zd,azáměr

mťrŽe mít významný vliv na životníprostřcdí a zda budc posuzován podlc zákona. PříslLršnýnr
ťrřadern k proveclení zjišt'ovacího řízení je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životnílro
prostředí a zenrědělství (dále jen t<rajský úřacl),

Na základě infonnací Lrr"edených v oznámení záměru, písernných vyjádření clotčených
sPrávrrich ťrř'adťr, zjišt'ovacílro řízení provedeného podle zásad uvedenýclr v příloze č. 2
k zákonr-r a irríbrmací obsažcrrýcl' v bodč D.4 přílohy č. 3 t< zákontt, rozlLodl krajst<ý ťrřacl.iako
PřísluŠnýÚřad podle § 22 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr,,Chalupa Vítkovice
v KrkonoŠÍch,p.Č. t77 612, 1780l6, st. 432uo, nemůžemít vÝznamnÝ vliv na životníprostřeclí
a nebude posuzován podle zákona.
odůvodnění
Krajský Úřad obdržcl dne 26. 8.2022 dokument oznámení, který zpracoval lrrg. arch. Vojtčch
0l Jablonec nad Nisou, podle přílohy č.3 zákona,

Jan Stoklasa, Květinová I750128,466
Pi,ílohou oznámení byly:

- Hydrogeologický posudck, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (RNDr. Milan Novák,
dr.rben 2022)
- Projektová dokunrentace vrtťt (GERO top spol. s r.o.)
- Koorclinované závaz,né stanovisko Mčstskéhoťrř,trdu Jilernnice čj.: PDMUJI850912022
- Stanovisko Správy Krkonošského národního parku č.j.: KRNAP 05l3 I12022
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Krajský ťri'ad rozeslal clopiscn č. j. I(ULK 6563512022 ze clne l. L), 2022 intbrtrlirci
dol<unrentu oztlittrretlí spolLr s žácjostí o vyjlrdření Obci Vítli.ovice, Mčstsl<órlru ťrřadLr

o

Jilcmnicc, odborLr životníhoplostředí a odboru ťtzemnílro pliinovárrí a stavebnílrtl řáclLr, l(rajské
hYgicnickó stanici I-K, ÚP Scmily, Čcskó inspckci životníhoprostřcclí. OI Libcrcc a OI Hr.aclcc
I(rálor'é, Správě KRNAP. Obvoclnímtr báňskórnLr ťrřacltr pro ťtzetní kra.lú Libereckého a
Vysočina a dále MitlisterstvLr životníhoprostředí,

o oznámení krirjský ťrřad zveřejniI v soLrlaclu s § l6 zákorra na internetu clne
I.9.2022, rovněž tra své úřední desce zveřejnil ve stejný den ittiortlraci, kdy a kde lze

lnforrrraci

clo clokutrrentu oznámení nalrlížct.

V rámci zjiŠt'ovacíhořízeníobdržel krajský úřac1 niisleclLrjící vyjziclřerrí:
- Krajsl<á hygienická stanicc Libereckélro krir.le se síclleIll v Liberci, ÚP Semily č, j. KFrSLB
2058912022 zc dnc 16,9,2022,
- Obvodní báňský Úřad pro úzetni krajů Libereckého a Vysočina č. j. SBS 3901412022 ze dne
19 s )o))
- Čcská inspekcc životnílroprostř,eclí. OI Lilrerec č, j. ČIŽpl5Il2022l38l1 ze dnc I5. L),2022,
- Ceská inspekce životnílroprostř,eclí, OI Hradec Králové č.j. ČIŽpl45l2022l6]33 ze clne
19. 9. 2022

- Městský ťrřad Jilemnice, oclbor životrrílro prostředí č.i. MUJI 2483l2022lŽP ze

- Správa KrkonoŠskólro národnílro parku č.l. KRNAP 0185912022 zc clne

dne29.9.2022
20.9.2022

Dále klajský ťrřad obdržel vyjádření od ostatních oclborů krajského úřadu bez zásadníclr
připomínek. Veř,ejnost se k zátněrLr nevyjádřila.
Krajská hygienická stanice LK, ÚP Semily (dále jen KHS) posoLrdila výšc uvedcn ý záměr a
PovaŽuje ho z hlediska hodnocenízclravotních rízikzapřijatelný. Záměr nenavrhu_ie posttzovat
jako záIněr podléhajícízákonu.
Obvodní báňský úřad pro územíkrajů Libereckého a Vysočina (clálc jen OBÚ) ncrná

k záměrLr nárnitky za předpokladu splnění následujících poclmínek:
1. Vftné práce srní provádět ťyzická nebo právnická osoba vlastnící k této čirrnosti oprávrrěrrí
vyclanó orgány státní báňskó správy.

2. Př'i

Provádění vfinýclr prací tnusí být dodržena příslLršná ustanovení vyhlášky

Č. 239ll998 Sb., o bezpečrlosti a ochraně z,dravi při práci a bezpečrlosti provozu při těžbě
a ÚrPravě ropy a zemnílro plynu a při vrtných a gcofýzikálních pracích (dálc jen ,;vyhláška
č.239l1998 Sb.").
3, Na vrtbě rrrr-rsí být k dispozici příslušrrá projel<tová a provozní dokumentace.
4. V PřípadČvzniku mimoř,ádné udátosti rnusí být postupováno podle ttstanovcní l8 vyhlášky
§
č.23911998 Sb.
5. ZahájenÍ, přerušení a ukorrčenívrtnýclr prací musí b},t olrlášeno rra OBÚ se sídlem v Liberci

Vc smYslu vYhláŠky Č.l04l1988 Sb., o

hospodárnérn využívánívýhradních ložisek,
o Povolování a ohlašovánílrornické činrrosti a olrlašování činnosti prováclěné hornickým

zpťtsobetn, ve zněni pozdějších předpisťr.

Vypořádárrí I(rai skélro ťrřadu;
PřiPomínkY LrPozorňují na zákonné požadavky, které br,rdotr plněny bez ohledrr na proces
Post-tzování vlivťt tra Životrríprostřeclí. Kopie stanoviska OgÚ bude přeclána oznamovateli spolLr
s tímto závěrem zjišt'ovacího íizení.
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Česká inspekce životníhoprostř,eclí, OI Lilrerec (dirle jerl ČtŽPl nepor,,ažqie za nutné zitrnčr

l]0sLlzovilt poclle

zá [<ona.

Z lrlediska odpaclovóho hospoc]ářství ČIŽP pouze připornínlr, že výkopovti zemina l,zniklá při
realizaci zátněru (t1. z vrtu). která lrLrcle převczetia z místa vzniku. se stává oclpaderl. Pro jc-jí

dalŠÍvyrržitínapř. na povrchu tcrónu.lc potřcba splnit praviclla clanó zákoncrn o oclpadcch (q.
sPlnit Poclrrrírrky limity pro Lrložení odpadLr na povrch terénLr). DrLtlror_r možností.jeLrložení
oclpaclLr na opril vnčtrou s k

l1rcl k Lr

od paclů.

vilpořiidiin í kraj skóho úřadu
PřiPomínky Lrpozorňují na zákonné požadarky. které bLrdoLr plněrry bez ol"rlerlu na proces
Posltzová Ilí vlivŮ na životIríprostřeclí. I(opie statlovisl<a ČtŽP bLrae předárra ozllalllovateli spolrr
s tímto závčrcm zjišt'ovacího íizeni.
:

Česká inspekce životníhoprostředí, OI Hradec Králové nemá k př,edložerrérntt zánrěru

připornínky.

Městský Úřad Jilemnice, odbor životníhoprostředí nepožacluje posouzení
zákona.

zárrrěrr_r poclle

správa l(rkonošského národního parku rrepožaduje posouzení dle zákona.
Krajský Úřad, odbor zdravotnictví, odbor územního plánování a stavebního řáclu a odbor
Životního prostředí a zemědělství nerrraji k předloženému oznámeni žádnépt'ipominky a
rrepožadu_ií posuzování zánrěru podle zákorra.
VŠechna dorr,rčená vyjádřerrí od dotčenýclr správních úřaclťr budou oznal1lovateli předána spolu
s tímto rozlrodnutít-t-t. Dotčenir veř,ejtrost cleftnovaná v § 3 oclstavci i) zákona se k záměr-Lt

ncvyjádřila.

Při svérr-r rozhodovárrí se krqský ťrř,acl v rárnci zjišt'ovacílrořízerrídle zákonařídilrr'inTo jinélro
náslccltrjícími zásadarrri uvedcnýrrri v příloze č.2 zákona:
I.

charakteristika zziměru

Předměter-n záměrLr je vybudování

2. geotermiilních vrtťr jako nízko potencionálnílro zdroje tepla
tePclné
čerpacllo
systému ZEMÉ,x VODA. Vrty br-rdou napojeny na tepclné čerpacllo, ktcró
Pro
bude umístěno v plánovanénl roclinnétn donlu. Z vrtu nebude odebírána ani čerpána podzerrrní
voda. Vr1 bucle v cclé délce zatčsněn.

[[. Umístění záměru

jsou na p.p.č, l780/6 k.ťr. Vítkovicc v Krkonošíclr.Zárněr sc
nacházi v Krkonošskémnárodním parkLr. Zájmové územínení lokalizováno v ochranných
Pásnrech vodr-rích zdrojŮ (OPVZ), ani v ochranných pásrrrech přírodrríchléčivýchzdrojů
(OPPLZ), nachází se v clrráněné oblasti přirozené akunulace podzernních vod (CHOPAV
[GkonoŠc). Dle koordinovanóIro závazného stanoviska Městskóho ťrř,aclu Jilernnice je z hlccliska
Odborr_r ťrzemního plánování a stavebního ř-áclu zárněr přípustný.
Stavbor.r vrtťr dotčenó pozcnrky

III. Charaktcristika př'edpokládanýclr vlivťr záměrLr na ob]lvatelstvo a životníprostř,cclí
strana,1
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Vzhleclerlr l< charakteru zllnlěrlt nelze přcdpokláclat vztlil< negativních vlivťr na obyvatelstr,o a
veřejné zclraví. V průběhtr rcalizace zátněrlt lze očekál,at, že bczprostřední okolí br_rcle
krátl<oclobč ztttíženolrlukerrr, Sanlott,tý záměr nebrtcle zdrojerr-r hlukLr, rrelze tlčeklrvat navýšení
dopravní obslLržnosti vlivetn provozLt zát-tlčru. Dle hydrogeologického vyjáclření ziinrěr
ncovlivní hyclrogcologickó ponrčry l útzcnríani ncpt,tlpcl.jí lryclrogcolclgickó lrorizonty. Při
realizaci vrtŮ bLrcle poLržita vrttlit technologie oclpovíclalícílryclrogcologickýnr porněrťrrn, t_j.
vrtání příklcpovýrr-r způsobcrrr ponornýrrr klacliverr-r, Btrdc provcclcno clťrslcdnó zatčsnční
kažclého vrttt v cclé aktir,,rlí clcllce, přičenrž těstlění bude ttavazovat l]a tretlarltšeIroLr clkolrlí
lrorninu ir vyplňovat celý prostot,mezí geoterrnální sondou a stěnou vrtu. Pro získánítepelné
encrgie nebude čcrpána poclzemní voda, Bělrem stavby btrdor_r používány strojrrí stavební
rnechanismy a dopravní prostředky r,,odpovíclajícírntechnickénl stavu tak, aby nedoclrlrzelo k
úrnikťrm a ťrkapiim ropnýclr procluktů.

LLrčníporost bLrde během realizace narnáhán nrechanizací a polrybem pracovníků.Plocha
výskyttr blcclLrlc jarní buclc olrraničcna výstražnou páskotr a zamezen vstltp. Pro posoLtzcní
zánrěru z hlediska jeho vlivu t-ttt soustavu útzemi Natura 2000 vydala Správa Krkorrošského
národního parku stanovisko, pod č.j. 0513Ll2022 dnc 8. 6.2022 se závěrenr, žclze vylotrčit. žc
výše uvedený záměr nrťtžernít význanný vliv na piiznivý stav př,edrrrětu ochraIry nebo
celistvost Evropsky výzrramné lokality (EVL) Krkonoše nebo Ptačíoblasti (Po) Krkonoše.
Správa Krkonošskélronárodnílro parkLr rovněž vydala souhlas se záměrem č.j. I(RNAP
05I5Bl2022 ze dne 30.6.2022 za v něm stanovených podmínek. Záměrem nebudott dotčeny
krrlturní památky, arclrcologicky ani kultr-rrnč významné lokality či stavby.

Na základě všech zjištěných skutečnosti o zájmovém územía předmětném záměru lze
při clodrŽení navržených opatření, případně dalšíchopatření, která vyplynou z vyjáclření
dotČených orgánŮ státní správy, považovat zámér z hlediska ovlivnění životníhoprostředí
a zdraví obyvatel za akceptovatelný.
Obec VÍtkovice fiako dotčený úrzemnísanrosprávný celck) žádáme vc smyslu § l6 zákona o
zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřednídesce. Doba zveřejnění je rninimálně l5 dnťr.
Zároveň Obec Vítkovice žádáme, aby rlátn zaslala písernnépotvrzení o vyvěšerlí tohoto

rozlrodnutí na úřední dcscc.

Toto rozhodnutí se doručuje i veřejnou vvhláškou a to tak, že se vyvěšuje podle ustatrovení
§ 25 odst. I zákona č. 500/2004 Sb., správrrí řád, ve znění pozdějších předpisťr (dále jen sprill.ní
řád) na ťrřcdní descc Krajskólro ťrřadr-r Libcrcckého krajc po dobu l5 dnťr, přičcrr-ržpatnáctýn
dnetn po vyvěšeníse písenrnost považLrje za doručenou.
Rozhodnutí bude současně vyvčšcnona ťrřcdní dcscc Krajskóho ťrřadu Libcreckétro krajc
Úř'eclní desce Obec Vítkovice s tím. že pro platnost doručeníveřejnor_r vyhláškoLr je
rozlrodLrjící pollze vyvěšení na ťri,ednídesce krajského ťrř,adLr, jakožto správnílro orgánLr, který
rozhodnr-rtí clortrčuje. S vyvěšením či nevyvěšenímna jiných úrřeclních deskách, v daném
případě na úlřednídesce Obce Vitkovice, zákon účinkydoručenípodle ustarrovení § 25 odst. 3

a na

správního řádtr nespojLrje.

poučeníúčastníků

Proti tolnuto rozhodnutí rrrťrže podat odvolání
k Ministerstvu životnílroprostředí, OVSS V,
sanrospt,ávné celky a dotčená r,,eř,ejnost trveclená v §
s s\ 83 odstavcem l sprirvnílro řádLr, ve lhůtě do
strana 5

podle ustzrnovení § 7 odst. 6 zákona
Libcrcc, oznamovate1, dotčenéúzcmní
3 písmene i) bodě 2 zákona. a to v souladu

15 dnťr ocle dne jeho doručerrípoclárrirt-t
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učiněnýnl Lr Krqskóho ťrřtrdu Libereckého kra1e, odbortr životníhoprostředí a zernčdě[stvi.
SpInění podnlínek podle § 3 pístnetle i) boclLr 2 zál<ontt rtlLtsí dotčenit veřejnost předložit
v oclvolirrrí,

o

se

Odvolání tnusí obsalrovat údaje toll,l. v jakénr rozsalru
rozhoclrrLrtí napaclá
a v Čcnl jc spatřován rozpor s prtivnimi přcdpisy ncbo ncsprávnost rozhodnr.rtí nebo í,izcni, jcž,
rnLr předcházelo,

Odvolání jen proti odťrvoclnění rozhodnutí je nepř,ípustné. Poc_lané odvolání

v soulaciLl s Llstzlnovením § B5 oclst.

trrit

l

sprirvrrího

řárclrr

oclkIaclný účirrek.

RNDr. Jitka Šádková
vecloucí odborLr životnílroprostředí a zeměclělství
Rozdělovník:
Dotčenéúzemni samosprávné celky:

|, Liberecký kraj
2. Obec Vítkovice
Dotčenésprávní úřady:
1. Městský úřad Jilernnice, odbor životrrího prostředí
2. Krajská lrygienická stanice LK, ÚP Semily
4. Česká inspekce životního prostřeclí, OI Liberec
5. Správa KRNAP, Vrchlabí
6. Obvodní báňský úřad Liberec
1. Česká inspckce životníhoprostředí, OI Hraclcc Králové
Oznamovatel

l.

-

e-tnailem

DS
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DS
DS

zástLrpcc oznanrovate[c:

Hurník Jaromír Ing. Ph.D. a HLrmíková Eva Ing.
zttstotrpeni na záklaclě plné moci Ing. arch. Vojtěclrern Janem Stoklasorr
Na vědomí:

|. MŽP ČR, OVSS

v

2. Městský ťrřad Jilemnice, odbor územnílro plánování a stavebního řádu
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