
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

 V Praze dne 17. 10. 2014 

 Č.j.: 71984/ENV/14 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Identifikační údaje: 

Název: Přírodní koupací biotop Kašperské Hory 

Charakter záměru: Novostavba přírodního koupacího biotopu v zastavitelném území 

města Kašperské Hory včetně budovy zázemí, terénních úprav, 

zpevněných odstavných ploch, inženýrských sítí v areálu, vybavení 

areálu a připojení areálu na veřejný řad inženýrských sítí. 

Kapacita (rozsah) záměru: Plocha celého areálu (hranice oplocení):  7 516 m
2 

 Kapacita vodní plochy:   79 osob  

Denní návrhová návštěvnost areálu:   237 - 395 osob 

Umístění:  kraj: Plzeňský  

  obec:  Kašperské Hory 

k.ú.:  Kašperské Hory 

Zahájení:    2014 

Ukončení:  2015 

Oznamovatel:   Město Kašperské Hory 

Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory 

Zpracovatel oznámení: Ing. arch. Václav Slovák (není držitelem autorizace dle § 19 

zákona) 

Záměr „Přírodní koupací biotop Kašperské Hory“ naplňuje dikci bodu 10.10 (Rekreační  

a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních 

právních předpisů) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. 

V souladu s ust. § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,  

zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. 

Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor 

výkonu státní správy III v Plzni. 



 2 

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených 

správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 

dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 

„Přírodní koupací biotop Kašperské Hory“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

Podmínky závěru zjišťovacího řízení: 

Podmínky pro fázi přípravy záměru: 

1. V další fázi projektové dokumentace: 

a) zpracovat kategorizaci a množství odpadů, které budou vznikat při realizaci záměru, 

b) zpracovat provozní řád tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz zařízení, 

c) dodržovat podmínky stanovené rozhodnutím Správy národního parku a chráněné krajinné 

oblasti Šumava č.j. SZ NPS 01558/2014/4-NPS 02789/2014 ze dne 10. 4. 2014,  

d) dodržovat podmínky stanovené závazným stanoviskem Správy národního parku  

a chráněné krajinné oblasti Šumava č.j. SZ NPS 01056/2014 NPS 04080/2014 ze dne  

26. 5. 2014,  

e) dodržovat podmínky stanovené závazným  stanoviskem Městského úřadu Sušice, odboru  

životního prostředí č.j. 613/14/ZPR/Kal ze dne 21. 3. 2014. 

Podmínky pro fázi výstavby záměru: 

2. Při suchém větrném počasí provádět skrápění povrchu staveniště za účelem snížení prašnosti. 

Omezovat vhodnými technickými prostředky a organizačními opatřeními prašnost  

při zemních pracích a prašnost ze stavebních mechanizmů a z dopravy (skrápění, čištění 

vozů, zaplachtování) na stavbě a ze stavby. 

3. Průběžně kontrolovat technický stav všech používaných stavebních mechanismů  

a dopravních prostředků. Všechny mechanismy v místě staveniště udržovat v dobrém 

technickém stavu a kontrolovat z hlediska možných úkapů ropných látek. 

4. Zajistit potřebné sanační prostředky pro likvidaci případného úniku závadných látek 

z nákladních vozidel. 

5. Práce neprovádět v nočních hodinách (22:00 – 6:00) a ve dnech pracovního klidu. Provoz 

jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7:00 – 21:00 hod. 

6. Vodu z venkovních sprch odvádět do cirkulačního okruhu koupaliště, ve kterém bude 

docházet k jejímu čištění. 

7. Záměr realizovat tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního prostředí. 

8. S odpady nakládat podle jejich skutečných vlastností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady 

shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií na vyčleněném místě. Využití 

nebo odstranění odpadů zajistit oprávněnou osobou, o nakládání s odpady během výstavby 

vést příslušnou evidenci. Vznikající odpady nejprve nabídnout k využití. 
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Podmínky pro fázi provozu záměru: 

9. Provoz organizačně zabezpečit takovým způsobem, který maximálně omezí možnost vzniku 

negativního ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě.  

Odůvodnění: 

Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů: 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy; 

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň; 

- Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, pracoviště Kašperské Hory; 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod. 

Shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, 

vyjádření ze dne 17. 9. 2014 

Z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví nemá žádné připomínky. 

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, vyjádření ze dne 25. 9. 2014 

Oddělení ochrany vod  

Neztotožňuje se s názorem ohledně vody ze sprch, že „svým charakterem odpovídají vodě 

dešťové, neboť u těchto vod není vyloučen obsah mýdel, opalovacích krémů atd. Otázkou 

zůstává posouzení, zda není vypouštění těchto vod do biotopu problematické. 

K záměru nemají jiné připomínky a nepožadují jeho další posouzení dle zákona. 

Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 

Oddělení ochrany ovzduší 

Realizací záměru nevznikne stacionární zdroj znečišťování ovzduší. K oznámení záměru nemají 

námitek a nepožadují jeho další posouzení dle zákona. 

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Oddělení odpadového hospodářství 

V oznámení záměru je pouze uvedeno: „odpad ostatní 2 300 kg“. Na základě praxí získaných 

zkušeností se domnívají, že se jedná o odpad, který bude vznikat při provozu zařízení. Odpady 

vznikající v rámci realizace však nejsou v oznámení záměru vůbec zmíněny. Informace z oblasti 

odpadového hospodářství považují za nedostatečné, proto se k oznámení záměru nemohou 

vyjádřit. 

Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 

Oddělení ochrany přírody 

K oznámení záměru nemají připomínky a nepožadují jeho další posouzení podle zákona.  

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Oddělení ochrany lesa 

Plánovanou stavbou koupaliště nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

K oznámení záměru nemají námitek a nepožadují jeho další posouzení dle zákona. 

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, pracoviště Kašperské Hory, 

vyjádření ze dne 17. 9. 2014 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny k předmětnému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho 

další posouzení. 

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, vyjádření ze dne 1. 10. 2014 

K oznámení záměru uvádí, že nedoporučuje řešit odvádění vody z venkovních sprch spodní 

výpustí přímo do místní vodoteče. Omezení používání kosmetických prostředků, které bude 

stanovené v provozním řádu, se jeví jako nedostatečné řešení. Proto navrhují odvádět vodu 

z venkovních sprch do cirkulačního okruhu koupaliště, ve kterém voda prochází čištěním. 

Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných 

vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá 

významný vliv na životní prostředí. Relevantní připomínky byly zahrnuty do podmínek závěru 

zjišťovacího řízení. V žádném z obdržených vyjádření není vysloven nesouhlas s realizací 

záměru.  

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním 

systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

(http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp. 

cz/eia) pod kódem záměru OV3052, v sekci závěr zjišťovacího řízení. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným  

ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 

ředitelka odboru  

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

(otisk úředního razítka) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 
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