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I|{FoRMACE
podle § 9b zákona o posuzování vlivŮ na životní prostředí

,,Veřejná vylilúškď'

Stavební ťrřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písrrr. cl zákona č.

183/2006 Sb.. o úzernnírn plánor,ání a stavebtrím řádLr (stavebrrí zákon). ve znění pozdějšíclr předpisťr (dále jen
"s-talebrlízákon").obdržel drre ]8.1,20l6žádostoztl,tět-tt-tťtzemníhorozhodnutíor-rmístěrrístavbr,:

tr,ll;.. ll-: - ,,j ] , ll H i.l . r-. - Ti.i il,:
změna č. i

nal,ržená změna se přímo ýká katastrálních itzemí:

Dolní Svince, Prostřeclní Svince, Doubravice u |{edabyle, Kamenný Újezd, Krasejovka, Otmanka, Plav,
Roudné, Staré Hodějovice, VčeIná, Vidov.

Protcrže žádost rrebyla ťrplná a rrebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnýnri pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 5.2,2016 vyzván kdoplnění žáciosti a zároveti bylo rozlrodnuto o přerušerrí řízení.
Dne 23.11.2016žadatel žádost částečrrě doplnil a současně požádalo prodloužení llrťrty stanovené pro doplnění
žádosti. Opatřerrím ze dne 1.12.2016 stavební ťlřad žádosti o proc1loužení llrů§ pro doplněrrí žáclosti vyhověl.
Dne23.2.201] žadatel žádost řádně doplrril.

Jedná se o navazující Ťízení ve smyslu § 3 písrn. g) zákona č. i00/2001 Sb., o posttzování vlivů na životrrí
prostředí, ve znění pozdějšíclr předpisťr (dále .ien zákon o posuzovárrí vlivů na životrrí prostředí). Podle § 70
oclst.2 zákona č. 11411992 Sb., o oclrraně přírody a krajiny, l,e znění pozdějších předpisů" nejsou občanská
sclnržerií (spolky,) oprávrrěny poža.dovat, aby b1,ly předern informol,ány o zahajovarrýclr správních řízerrích.

Informace d|e § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

Kopie žádosti.je přílohoLr tohoto infonnování.

Stavební úřad upozorňrtje, že se jedná se o záměr posouzený podle zákona o posltzování vlivťr na životní
proStředÍ,

Do příslušné clokrrn-rentace pro navazující řizení |ze nalrlédnotit na Stavebnírn úřadě České Brrdějovice,
Kněžská 19,3]0 92 České Budějovice: úr'ední drry: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, pátek B:00 - 1]:30
hodin. Osobní návštěvtr úřadu je vhodné předern telefonic§,dohodnout,

Ve věci shora uvedeného zárrrěru by,io vydáno územní rozhodnutí drre 28,B.200B, pod zn. SU1613812007 Bou,
které nabylo právní moci dne 24.3.2009. Dále rozlrodnutím ze dne 23.8.20l1, pod zn. SU/1754l20r 1 Tm, které
nabylo právní moci cine ].10.2011 stavebrrí úřad prodloužil platnost ťtzernního rozhodrrutí. Platlrost územnílio
rozhodnrití je zachor,átra. neboť již b1,1o započato s realizací některyclr stavebních objektťr.
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,_:=jmětem rozhodnr"rtí je dílaí změna záměru. Návrh na změnu ítzemnílro rozhodnutí bude Projednává,n PoLlZe V

--zsahu této změnr.

po,ahou rozhodnutí. které rlá b!-t rl,dárro je úzernní rozhodnutí o změně Územního rozlrodnutí o umístění

stavby. Povaha rozltodnLtti j e konstitr-rtivní,

Předlněterl ťtzetlnihc iizeníje prioritní dopravní zámér ve smyslu § 23a zákona o posuzování vlivů na životrrí

proStředÍ,

S dokutnerln lroiizettlnli v průbělrr.r posuzování, které byly zveřejněn_v podle § 76 zákona o Posltzování vlivťl na

žir otní prostiedi. se lre seznánrit na příslušném úřadě - Ministerstvo Životního prostředÍ, odbor Posuzování vlivr)

rla ži. otií prostředí a integrované prevence (dáIetéž "příslrršný úřaď").

Zála.,É stanor.isko kvlivťlrn prioritního dopral,nílro zánéru na životní Prostředí bYlo vYdáno dne 6,1,2017 Pod

čísleln jednacírri 2] l510l 11, 1 191,ENV/1 7,

Veřejrrost rnťtže v řízení trplatřrovat připomínky k záměru. Připomínky lze rrPlatnit nejPozději Při veřejnérrr

ústrrírn jednání, jinak k rrim nebrrde piitieanuto. Do doby konání veřejnélro Írstníiro jednání musí Stavební Úřad

rrrnožrrii každérrrrr nahlédnout do podklaclů pro rydání rozhodnrrtí_

Stavební úřad samostattrou písenrností nařídil k projednání žádosti veřejrré Írstrrí jednání rra den

19.4.2017 (středa) v 16:00 hodin

se schťlzkou pozvanýclr v zaserlací místrrosti Zastupitelswa města České Budějovice, brrdova radnice, vchod

č, 3, drul-ré patro, Náměstí Přemysla Otakara IL 1/1,

Jrnenný seznam dotčenýclr orgánťr:

N,{inistersflo životního prostředí. odbor posuzování vlivŮ na Ž_ivotní prostředí a integrované Prevence

Drážní ťrřad - sekce starební. oblast P]zeri

,,,í:+ :,.J-.i,i], -::i.J - .,,_,]r_ -,"-',-,"_ __ _" :-,,,,":_

\1.::s:.: r:i,-i, - --,i:*:::--::a"i ] s",::;:-:i: :,_;;,_\]3iJ,1-, i

Kraisk} uřad _ _Iihočeskv kraj. odbor dLrpralr a si}ničnr}o hospodářsn í

KrajsK úřad - Jihočeský kraj. odbor životního prostředÍ, zemědělství a lesnicr.-Í

rrajsý úřad - Jihočesrý r.raj, odbor regionálniiro rozvoje, úzernního plánování, stavebnílro řádu a investic

Ministerstvo dopraly, odbor infrastruktury a úlzemního plárr,r

Veřejnost se při splněrrí podmínek stanclvenýclr zákonem o posttzování vlivŮ na Životrrí Prostředí mŮŽe stát

účastrríkem rravazrrjícího íízeni, poku<J se pocláním písemnóho oznámení Přilrlásí sPrávnímu orgá,nu, kteý

navazující řízerrí vede, a to do 30 dnťl ode drre zveřejnění této informace,

účastníkerrr navaztrjícího řízení se stává též obec dotčená zánéren nebo dotČerrá veře_inost uvedená v § j
písm. i) bodě 2 záiona o posuzování vlivů rra životní prostředí, a to Pokud se podáníln PÍsenrrrého oznánrení

přihlásí správnínru orgánu, ktery navazujíciYízenívede, r1o 30 dnŮ ode dne zveřejrrění tétr-'informace. V Podání

písenrnélro oznátrreníiotoii spinoni podinínek dle § 3 písm. i) zákona o posuzování vli. Ú na Životní ProstřeclÍ,

gdvolání proti rclzlrodnutí vydanému v navazr-rjícírrr ťizení může podat také dotČerrá veřejnost uvedená v § 3

písrn. i) bodě 2 zákarla o po.urouání vlivťr na iivotní prostř,edí, a to i v př'Ípadě. Že nebYla ÚČastrríkem Hzení v

pnním stupni.
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informace musí být vYvěŠena po dobu 30 dnŮ na úřední desce Magistrátu města české Budějovice
:ť,"*,_T':"::,ln':':j:l":_:P",c.r.,.Ť 

úřadů). V;ývěsní lhůta začjná ;"; ,erl"o"ir"r po dni lyvěšení.
imutí lYhIáškY je možl9 následující pracovní á"o po po.1.á"i-*rtri"affi 6,i;"ó#;',r'u,r:T;IYnutí lhŮtY a lYznaČení údajů musí být lyhláška n"p.oaláoě vrácena zpět staábnimu úřadu.

rnformace bude zveřejněna i způsobem umožňující dátkový přístup.

Vl,věšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzuje a sejrnLrtí ozná,nletlí.
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vvuesenoane:.y'{. 3,;k)//
Sejmuto dne:

se žádostí o r..,wěšení
Magistrál města - kancelát tajemníka - Uřední desl<a" -zrle-
Obecrii úřad Rolrdné. Ror-rderrská č.p. i20, Ror-rdrré" 310 01 České Br,rdějo,ice
Obecní úrr'ad Vidov. Vidov č.p. 5 1, 370 07 České Budějovice 7
Obecní Úřad Staré Fiodějovice, Obecní č.p. 5, Staré Hoáějclvice,370 08 české Buclějovice 8
obecní úřad Včelná, Husol,a č,p.212, Včelná" 313 82 Bóršov nad Vitavotl
Obecní úřad Plar,. Plar.. č.p. 57,3]a 07 České Budějovice 7
ilr_,l,.-lll l,iiad Dtlubraric.-. Dottbral,ice č.p. i0.370 06 České Budějovice 6

- :,-,:-,=:l:-r T--jezd. \álněsti č.p ]]0. 373 81 Kamenný Újezd
'- ] :-, ii. ]3: 0 ] Do]rlí Ti.ebonín

''"'ilLlllJ,u"

i-

7


