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G Ťzi,;ke ostlby ,. u.,.,1* jnréno, }iijnlení. ilatunl narrlzettÍ. ttlisto lrvalélro ptrlt-ytu trloPřiPaL1* túŽ tlcitesu

n:.orjoručolání" nerri-li slrutlná smistem trvllého ptrbrttt: prírt,nická osoba uvecle názel'neiro obclroilní

iilrr"," icl, uil,r_rl přidčlerra. arlresu síilla popiilladč tóž adre su pro dorrrčovilrrí. neni-li ;}rodná s adresou

sí<i]ir. osobu oprál,trĎnori.iedrrat jnrúncnr prár nické rlstli"lr );

§UDOP Prahir a.s,

Olšanská 1a.

130 80 řr,alra 3

tČ:: rl5gq33q0 D]ť]: C7_ ij599339t)
r,, zastortpení

I)tlpravopt,trjekt Brno a.s

Kounitova 1,7tl13
6{}2 {}0l}rn*

tČ0: +c: 474 8& DlČ: CZ 463 474 88
'I'cle lan i mobilní tele fbn: 549 123 134. 731 144 964

I ax l r-niai ] : bron i s 1 avit. vrbatclvaí$dopravr' prc,rj ekt, rz
Datovťt sclrránka : 4,tlrdrqj

lV. Úaaje o §tavebnim záměru a jeho popis

B ntlvá stavba

X znrěna clokončerré stavb,v {náslavbii, př,ístavba. slavebtti ripťava)

D soubtrr staleb

f prrdrrr iriuj ici pí,e liržky, sití rcchn ické in fi,astruktur_v

l star,|1" zaŤízení staveirištš

N sta,bc b},lrr.,,.l]rrrrnri úz*rtrninr tozhoclnu{im l Ůzenrninr souhlasetrr / r'eřejrroprávni stnlouvou,

§tg,bit je wrristčna dle platrrólro úzetrrttiho roz}rcrlnrtti vyilarrého §tn§ťbnífi Úi'adenr l!{agistrátu nrČstti

ieskó ;iudčjovice dne ?,{. 8, ?008 porl č._j, §t],/67.]8/:ffO7B<xr s nabytínr pt:ár,ní ntoci dne 2;1. 3, 200Ť" Dcrba

platnosti irzenrního rozhodnulí tyk p,rrŮltružena rozhodnrtlím čj, SUll754l?t]ll lln z-e dne ?3. 8"?01l s

rrab.v_tírrr právni rrrclci rltte 1. ]0.201]. Rcrzhodnuli tr zrněrrě ťtzemniho rozlrorinutí o uttlisl,ění stavlr.v Č, 1
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\l\,ťlantlhů slitl,ebtríll ťli:ailem J\4agistr,átu nlěstit ť]esl<e 1}rirlč.jol,ir:e rc tlne ] l ,5,2{-}1 7 č.-;. §t jlB2{Xi_l59"]i]l ó-

]{_} nabvitr právni trltrcí c'lt:t íi.7.t0l7,

Záklarlní ťrrlaj* n §tavcl,}llill zlinrčru porlle proj*ktové tlelkrr:llťillaťť |rrb*c. ulicc,
úče1 užíi,ání slar,b),, zalt*lětrá plrrcittt" prl*e,t ttadzcnlníclt a pcrrlzenttícli podiaží.
jtlro *lerrčni. tec}rllickctlr tlclro r,l:robttjtrr znřizcní. lrrtdrrttcin ]]lL}\il,}1.],t a itlro
pro §lřčd i l r: sr,t tivi scj ic ic 1t o1lirti,crtich :

čislo popislit{ l cr,ir{*nčni.
r,,ýška i hlnLrbka star,br,).

ylir,u ttit zr.]l,itli ;i živL;ltli

§{.} t37 Přtlcžka si}njct lltl1553J y knr 1d9,8§-1

\i kll },19"950 rlojrlr l< picrrršcní stíti,aiíci silnitc 1]l/i55]Ji íťa§oll clá]llic*, Z tr.tilltl riiilnrtu_|* tlavt,ž.etla

přtložka silrlicc lltll5534. Pie]ožka tťto silrrice pirilcházíriálrrici v kin l;{q.ql}{}1rorlrlálrričninr trrlrstenr §(.J

2l§. §trlčror,ú Ťtšerrí.it s]ožtnt z příillÝclr risekij x kružttic*r ýclt pr:rlorrrčítl §ť s},lllť1:,ick!,nri }ri,cc}rlrrlnite rtti,
'l'r,as;r b_tla nilr:t,žena tla tiár.t1l*vt:tt t,l,cltlost r.t = 30 ktn,'lr. smčrodatnt rt,clrlrrsl §ť pl]{,) siinicc 1tI" 1řítlr,

neur,ažuie, !ýškor,tt r,cileiripr'eložk1,,ir; ttrčenr"r.i*rlrurk zqiiš;ční::r tlttpo.jcnítta nilvilzu^iícj kotltrrttili*ci l Zli
a r. Kll a také zajištčním poLlj*zclné .',,i,šk_y pod §(l ll]] l.trrístč ttlilslttilto rrlr.ie}itu 218. Kr:rlunii;ar:*,ie
naltžťtla 1, l.iLltťgorii § 6.5l:0.
§{} lú0 Př,eložlia polni ccst"v v km 149,193 * 1.d9,5ž7

Ob]ekl tvtrří :tiilrritclir za pi,erttštnuu poltri cestlt v knr ];1!]"],l|} * zajišt'L:lc přistup rla ptlzei-trk1, l*žje i r, datr*tn

ťtstkrt vlclo od iláinicc, Jt tvořen r]l,čn:ra r,čllcllri. r,čtcr A kříží l knl 1-19,_j27 prld ilirirričrlínr ttlilstett: §i}
217 dálriicj. r.čtcv l},je vedena r,,lcr,o poció1 paty rlús1l-rLl tlálnicc, \ičtr:l Á.ic turržena z_. přírrrýclr ústkii l
pl,o§tých krttžrlicor,ýclr *bloukii o polon:čl,cch R=8(l. 10{l a:0l) rrr. rlólka ritrt A ie 0.{)82.1!]1 knl. Včler,
B je složena pottzť z přir:Tilro ťtsclttt. iióll,a r,čtlc 1}.ie {.i.33() 58l knr, Na z*čátkLr,jc piilrri tlcsfli stnčror,č

napoirna příjcztlk retrcirčrri nťlclrži §() .l-i9,] a slli,,,aijici pilllti ceslri. V}rškovi l,crlcllí kcrtrrrttrikace je rtrčenir

z4jišt*nínr rrapojeni tla stllr,niícilerén a l křížcr.í r,itr,i napojcní tr*r,zájent. Jc v maximálrri
nriř* t,r:spcktor,ililr sltir.a.iici terórl. Krrttltttlikace je navržet,:a l,kategtll,ii_icdnoprulttlye lltllliiťťstl, I):tr"0/3ťl.

§(} 349.3 l'ř;ijtztlovri kttmunikacc k ltN v kxr l49,1}{0
{)ir,iekrr,a,jišt'rrje piíiezii zpřclrržk"v,polní*cst"1,{St) t6{i;kelenčnínrnťx]ržírr:S{,}3"{9.].a-Rctc:ičrrírrádrž
v lr.rrr 14!],0{.}{] a SL} ]"{q.2.b - {teterrčrri niir.lrž r,knr 1,19.ú8í), §tučiisti star,c|rtriir* objcklu ic r,llr-rltti

pi,íjczdor,á kot:rltniklcc a taki 2 sjezd1, k ylastnínl letenčnínr rládržin. §nltlroyti iešcrri.ie lr,oi'elto přírnlr:ri
ťrsck1. ll kr^užrricar,ýr:r oblottketn * polončltt R ,,, 3il n lrt:z 1ritchodllic. 

'|'r,usa br,]a nttt,ržett§ tta t}ár,rltor.,crtt

r_,-chlost l,n .. 3(] l<nrllr, Cclkcrvá tltiltr<rr lr,as"l, čilrí 0.2_]{j 389 knr. \,'i,škor é r edeni 1rřtložk1, jc ttrčcntr jednak

lrultltrsti tralrtrIeni rrir §(} lófi ii napo.ieníttl na tčieso ],ťlťilčni nírrlržc . Kl.i. Krlllll"utiklre ,ic nar,,rženit

r k.ttegrrr ii 1' -1 lt)

Zlnčna drrkcrrrčeni sl*th1,(rráslavlra- přistavba:rcbo star,ebniťrprar,1,) se trirr,rhrtie z clťjvorlu znrčn.v

v užír,álti §ta\,l]y: X] 1,}ť

n .1llo

}}tlkud ancl. tll,ésl t:or,Ý zpus*b rrž,{i ání slavb,r,

§t*tisticki úrlaj* (rr st*l,eb olrsahrriicich bl,t1,):

l,]or,á l,,Ýslavba:

počei by,tťi ---

rržilknr,á plllclra r,Ěeclr b},1ťi v nr: (lrez pltlch1 ncbvttrvých proslor;... .. ,

Znlčna dokrlnčelr.ó star,lr1,, {'niistirr,bir" 1riistal,ira. star,ební Úllrar'a),

poÍet ntrr,3;ch 1rl tťt.,

pttčcl zrrtšcllých lt;,1ir



počel b1,"1ťr" r,e kterých sc prrrr,árli stavelrttí ťrpravy.

užilhtrr,á pltrclra r,§*ch b},tťr l nr2 (bez plo*hy nebl,tor,ýclr pro§toť)

Y. U d*čnxnóho *tayehního zámčrrt

Doba tlr,ání:

Návrlr ťiirravy ptlztlttlktl po jclro odstratrůlti:

VI. Úttale o místu stal,elrrrího zántěru
(stall*bni pozctnck popřipadč prrzctnk3,. ktcri se nrají prlužít jako stavcrrištč;

.Íerirrá-li sť o l'iče ptzetnkťt" připcrju3í se ťrdaje r:bsaženÉ v 10l1,1t0 horlč v samostattró příloze :

ffi arro I ne

tr/ll. Zhoťoviíel stavehnih* z{mčrrr - stavcbní prrtlnikrltel

Nirzev a siello stilvehnílro poclnikatele (p*kurlje znánr). tČ. Uyto-tl přiclčleno

Zht:tovitel sta\Jl]} bude vybriirr vc výbčroviln ř"{zcní po získání stavebníhtl poyo}ení,

ytx. řředpokládaxý tgrmfn zahsjení a dokonč*ní etavsbního zámsrn
Zahájení 2Sl8

fj*končení 30?1

katgstrálnj ťizenrí dt,llt p*zentkrr pacile kataslt.tl nctloviloslí

*J

tbec parcelrri č. r,ýtnčra

Iur']



i§. {}ri*ntačrrí nákladr, nn prnvedení sťavebniho z;inrěrn:
§() 1j7 .,. ] l74 tis, §č
§(l 1ó0 ,,. l 1-1{ tis. Ki:
§() 3-tr"] ... 576 lis. Kč

X. tJřieí sorrsetlnilrrr plzcmktl nebtl stalb3,

K prltr,ciictij stnlelrttiho zlinčt,tt nrl: 111,1 11or.ržit stlitscrlttí pozctlck (§tal,Lrír) n nno X rle

Prlkird atril..ic l.i.jrli,licní r 1ls1llíkit ttlttl ttctrlillitrrsti 1riiprl.]c:ttr v sattlirstilttte pi,íi,"rzc,

V]3rnčrlne]1.1?,2ťl7

Ťerli tclka irttliel,u i nž*n Ýrsk ri č i ti ttrlst i



MĚSTSKÝ ÚŘeP ČBSrÝ KRUMLOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,38I01 Český Krumlov, tel.: 380 766 500

Spis,zn. ; S-MUCK/67 42412017 l ODStVTrn
č1. : uucr B,7 96l20í8toDS}VTrn
Vyřizuje: Ing. Karel Trněný
Kontakt: 380 7 66 5 06, karel.trneny @ mu. ckrumlov. cz
Český Krumlov, dne 17.1.2018

vEŘEJNÁ vyHrÁšrn

INFORMACE
podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Městslcý úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničnfto hospodářství, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č- I3lI997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějŠÍch

předpisů, (dále jen "zákoí; o pozemních komunikacích") a specirilní stavební úřad příslušný podle § 16

odst, 1a§40 zákonaopozemníchkomunikacícha§ 15 zákonač.18312006 Sb.,oúzemnímplánovánía
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dá|e dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, obdržel dne 21 . I2. ZOI7 žádost stavebníka, Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o. se sídlem
Ňa Pankráci 546156,145 05 Praha 4, IČ: 659 93 3gO,DIČ: CZ659 93 390, zastoupeného panem Ing.

Janem Kubišem, generálním ředitelem ŘSO a zastoupeným na zákJadě plné moci společností SUDOP
PRAHA a. s, se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,IČ: 251 933 49, dále zastoupenou na základě plné

moci společností Dopravoprojekt Brno a. s. se sídlem Kounicova 21Ilí3, 602 00 Brno - Veveří, IC:

463 47 488 o stavební povolení na stavbu:

"D3 0310/[ Hodějovice - Třebonín - SO 137, SO 160, SO 349.3"

na pozemcích parcelní č. 159/18, 554174, 554175, 554176, 554117, 554179,554/80, 554l8I, 554182,

554183, 554t84, 554t85, 554/86, 554187,554/88, 554189, 554190, 554191, 66116, 66111, 66118,. 68111 v
katastrálním ílzemí Dolní Svince, parcelní č. 108/5, 108/13, 108/14, 108/16, I08l20, IO8|2I, I08l23,
I047t5, IO47t6, í04717 v katastrálnímúzemi Prostřední Svince. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební

íízení.

Jedná se o navazající íízeni ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŮ
na životní prosředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o posuzování vlivŮ na životní
prostředí). Podle § 70 odst. 2 zíkona č. II4II992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějŠÍch

předpisů, nejsou občanská sdružení (spolky) oprávněny požadovat, aby byly předem informovány o

zahaj ov aný ch správních íízeních.

Informace dle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní nrostředí:

Kopie žádosti je přílohou tohoto informování.

odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov upozorňuje, že se jedná se o

záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Do příslušné projektové dokumentace pro navazující Ťízeru_a podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na

odboru doprarry a silničního hospodářství Městského úřadu Ceshý Krumlov, odbor dopraql a silničního
hospodářství, úřední dny pondělí a středa 7,30 - 11,00 a 12,00 - 16,00; úterý, čtvrtek a pátek 7,30 - 8,30;
jindy po telefonické dohodě.
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Na uvedenou stavbu bylo vydáno územnírozhodnutí Magisnátem města České Budějovice - stavebním
úřadem pod čj. SUl6738l2007 Bou dne 28.8.2008, které nabylo právní moci dne 243.2009, rozhodnutí o
prodlouženíplatnosti územního rozhodnutí zn, SU{I754l2OIIflmze ďne23.8.20II, které nabylo právní
moci dne 1.10,2011, rozhodnutí změny územního rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice -
stavební úřad pod ěj. SUl359l2016-10 ze dne 31.5,2017, které nabylo ptávní moci dne 8.7.2017,

Platnost územního rozhodnutí je zachována, neboť již bylo započato s realizací některých stavebních
objektů,

Povahou rozhodnutí, které má být vydáno, je stavební povolení. Ve stavebním povolení speciální stavební
úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokudje to potřeba, i projejí lžívání.

S dokumenty poŤízenýmí v pŇběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona
o posuzování vlivu na životní prosředí, se lze seznámit na příslušném úřadě - Ministerstvo ávotního
prosředí, odbor posuzovrání vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále též "příslušný úřad").

Závazné stanovisko k vlivům prioritnfto dopravního záměru na životní prosředí bylo vydáno dne

6. L 2OI7 pod číslem jednacím 27l5I0/I7 , 1191/ENV/17.

Veřejnost může v íízení uplatiovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od
zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanovíli zvláštní právní předpis či správní
orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší.

Jmenný seznam dotčených orgánů
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Ministerstvo dopravy, nábíeží Ludvfta Svobody I2Z2|I2, PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Drážníúřad, sekce stavební, oblastPlzeň, Škroupova 11,301 36Plzeň
Městslcý úřad Česhý Krumlov, Kaplická 439,38101 Český Krumlov
-odbor ochrany životního prostředí
-odbor územního plánování a památkové péče
Jihočeslcý kraj - Krajslcý úřad, U Zimnfto stadionu 195212,370'76 Ceské Budějovice
-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
-odbor dopravy a silničního hospodářství
Ministerstvo obrany CR, sekce ekonomická a majetková - odbor ochrany územních zájmi a íízení
programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Obecní úřad Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 6,382 0l Dolní Třebonín
Policie České republiky, krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - dopravní inspektorát, 381 01
Česlcý Krumlov
Krajská hygieniclcá stanice Jihočeského kraje se sídlem v Ceských Budějovicích, Na Sadech 25,

37O 21České Budějovice
Hasičslcý záchranný sbor Jihočeského kraje, Nádražní ul., P, O. BOX 161, 370 01 České Budějovice
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 2I,37O 06 České Budějovice
ČR-Státni energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský k aj, Lipenská I7,
370 01 České Budějovice
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

Obvodní báňslcý úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Veřejnost se při splnění podmínek stanovených zákonem o posuzování vlivu na životní prosředí může
stát účastníkem navazujícího íizení, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu,
ktery navazqícííízení vede, a to do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace.

Poučení:

Účastníkem navazujícího íizení se stávátéžobec dotčená záměremnebo dotčená veřejnost uvedená v § 3

písm, i) bodě 2 zákona o posuzování vlilu na životní prosďedí, a to, pokud se podáním písemného
oznámení přiirlásí správnímu orgánu, který navazujícíŤizerll vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této
informace. V podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm, i) zákola o posuzování
vlivů na živoíní prostředí.
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Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím Yaení může podat také dotčená veřejnost uvedená v §

3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla Účastníkem

Ytzenív prvním stupni.

Necháli se některý z účastníku zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou moc,

Ing. Karel Trněný
referent ODaSH

Příloha: 5 listů .A4 - kopie žádosti ze dne 21 , 12,2011

Obdrží:
účastníci (doručenky)
1. Obec Dolní Třebonín, IDDS: bipbkma

Na vědomí:
2. Dopravoprojekt Brno a.s., IDDS: 4xbdrqi

Jiné:
3. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p.139, Horní Brána, 381 01 Ceský Krumlov l
4. Obec Dolní Třebonín, úřední deska, IDDS: bipbkma

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského uřadu Český Krumlov a Obecního Úřadu

Dolní Třebonín po dobu 30 dnů. jakožto na úřední desce stavebního úřadu, který vede ÍÍzenÍ. Vývěsní
lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Oznarnent podle § 25 odst. 2 správního řádu povaŽuje

za doručené, byla-li v této 1hůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení,

Toto oznámení musí býtíéž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup - na_9!9ktr9!s9ké_Úř9lhí

desce příslušné obce a na elektronické úřední desce stavebního úřadu, který veďeíízení, po dobu 30 dnŮ.

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
0bec Dolní Třebonín- lc: 002 45 ;2

Vyvěieno na ÚŘtDtvl D[§(E 0Bct DOINÍTŘEB0
ane

fl tKTRONKl(É URtDNt otsct ogci ooLHi tŘtsc

lM

íN

vyvéseno dne. ,7'}. ,

Seimulo dne:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Vyvěšeno dne:


