
Městský úřad Ceský Krumlov
odbor životního prostředí a zemědělství
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 7661|1,

Vyřizuje: Pet Šipon, DiS.
E-mail: petr.sipon@mu.ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 552
Sp. zn.: S-MUCK 67423/2017/Si
č.j, MUCK05937/2018/ožpvsi
V Českem Krumlově dne: 30.01.2018

vEŘEJNÁ vyrrrÁšre
podle § 9b zákona o posuzoyánívlivů na životní prostředí

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní Úřad věcně

příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona Č. 2541200I Sb., o

vodách a Ó změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební

úřad podle § 15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 18312006 Sb., o Územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jako místně přísluŠný správní orgán

podle ustanovení § II zákona ě, 50O1Z0O4 Sb., správní řád, ve znění pozdějšich qryd|i9Ů, (dále jen

,,správnířád,,), obdržel dne 21.I2.ZOI,7 žáďost stav;bnfta Ředitelství silnic a drálnic ČR, IČ:65993390,

Ná pankráci 546t56,140 00 Praha, zastoupeného nazáHadě plné moci společnostÍ: SUDOP Praha a.s,

Ič: 65993390, olšanská 1, 130 80 Praha, dále zastoupenou na záLJaďě plné moci spoleČností

Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 46347488, Kounicova 27I/I3,602 00 Brno o stavební povolení na stavbu:

"D3 0310/[ Hodějovice _ Třebonín" - SO 349.1a,SO 349.2a, SO 349.1b a SO 349.2b

napozemcích parc. č, 554t63,554173,554t74,554175,554t76,554/77 v katastrálnímúzemí Dolní Svince.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební íízení.

Jedná se o navazujícííizení ve smyslu §3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŮ na Životní

prostředí, ve zněií pozdějších předpisů (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní prosředÍ). Podle
-§zo 

oa*t. 2 zákona č. IL4llggz Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisŮ, nej9oy

občanská sdružení (spolky) oprávněny požadovat, aby byly předem informovrány o zahajovaných

správních íízeních.

Informace dle § 9b odst. 1 zákona o nosuzování vlivů na životní prostředí:

Kopie žádosti je přílohou tohoto informování.

odbor životního prosředí a zemědělství, vodoprávní úřad Městského úřadu Český Krumlov upozorňuje,

že se j edná o zátměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní ProstředÍ.

Do příslušné projektové dokumentace pro navazující Ťízení a podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na

odboru životního prosředí a zemědělství Městského úřadu Česlcý Krumlov, úřední dny pondělí a středa

7,3O - 11,00 a 12,00 - í7,}O;úterý, čtvrtek a pátek 7,30 - 8,30;jindy po telefonické dohodě.

Na uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Magistrátem města České Budějovice - staVebním

úřadem pod čj. SU/6738/2007 Bou dne 28.08.2008, které nabylo právní moci dne 24.03.2009, rozhodnutí

o prodlóužení platnosti územního rozhodnutí zn. SIJt1'154l201IIIm ze ďne 23.08.2011, které nabYlo

prámí moci dnó 01.10.2011, rozhodnutí změny územního rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice

- stavební úřad pod čj. SUl359t2016-10 ze dne 3I.05.2017, které nabylo prármí moci dne 08.0'7 .2017 .

Na uvedenou stavbu byl lrydrán souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby podle ustanovení § 15

odst. 2 stavebního iákonu Magistrátem města České Budějovice - stavebním Úřadem Pod Čj-

SU /8667 l2OI7 -2 dne 14.1I.2017 .

platnost územního rozhodnutí je zachována, protože již bylo započato srealizací někteqých stavebních

objektů.

povahou rozhodnutí, které má být vydáno, je stavební povolení vodního díla. Ve stavebním povolení

speciální stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokudje to pořeba, i projejí uŽÍváni.

oBEcrui ÚŘnn



S dokumenty pořízenými,v pruběhu posuzování, které byly zveřejněny podle §16 zákona o PosuzovánÍ'

vlivů na životníprostředí; *" 1r" ,""ná*it na příslušném úřadě - Ministerstvo Životního ProstředÍ, odbor

posuzovánívlivů^na životníprostředíaintegrovanéprevence (dáletéž,,příslušnýuřad").

Závazné stanovisko kvlivům prioritního dopravního záměru na Životní prosředí bylo vydáno dne

06.0t .20 I7 pod číslem j ednacím 27 l 5 70 I t7,I 19 1 /ENV/ 1 7,

veřejnost může v řízení uplatňovat připomínky k záměru. připomínky lze uplatnit ve lhůt9 do 30 dnů od

"verĚ3nění 
informací poate § 9u odst.-t na úřední desce, nestanovíJi zvláštní PředPis Či sPrávní orgán

příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší,

Jmenný seznam dotčených orgiánů:

Ministerstvo životního prostředí; Ministerstvo dopravy; Drážníúřad, sekce stavebnÍ; Městský Úřad Český

r-.iou; Jihočeský s"i - rralsrcy úŤad; Ministérstvo obrany ČR; Obecní Úřad Dolní Třebonín; Povodí

Ýt,uuy, s.p.; rolicie čŘ, nuj.te ředitelství policie Jihočeského kraje - dopravní inspektorát; Krajská

hygienická stanice Jihočeskéňo kraje se ,iar"ii u Eg; Hasičský zácllranný sbor Jihočeského kraje; Úřad

|iJcl"ir"r letectví; obvodní báňslcý úřad pro území krajů plzeňského a Jihočeského.

veřejnost se při splnění podmínek stanovených zákonem o posuzování vlivů na životní prosťedí může

stát účastníkem navazujíóíhořízení,pokud sL podáním písemného oznámení přihlásí sPrávnímu orgánu,

který navazuj ícííízenívede, a to do 30 dnů ode dne zveřejněnítéto informace,

Poučení:

účastnftem navazujícího íizení se stávátéžobec dotčená zátměremnebo dotčená veřejnost uvedená v § 3

|ir.n. il bodě 2 zauoia o posuzování vlivů na životní prosředí, a to, pokud se podáním písemného

oznétmenípřihlásí správnímu orgánu, který navazujícííízent vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této

informace.'V podání písemného oznámení doloží spinění podmínek dle § 3 písm. i) zákona o Posuzování

vlivů na životní prostředí.

odvolání proti roáodnutí vydanému v navanljícímíízenímttíepodat také dotČená veřejnost uvedená v §

3 písm. i)iodě 2 zákinao posurování vlivů na životní prosředí, a to i v pffPadě, Že nebYla ÚČastníkem

íízení v prvním stupni.

Nechá-li se některý z účastníku zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc,

Spis. zn. S-MUCK 6T4231201'7lsi str. 2 MUCK 05937i201

Ing, Vlasta Horáková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Přfloha: 6 listů A.4 - kopie žádosti ze dne27,I2,2OI"]

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

sídlo: Dolní Třebonín č.p.6,382 01 Dolní Třebonín

Na vědomí:
1. Dopravoprojekt Brno a.s.; IDDS: 4xbdrqj

^ 
srdlb, kounicova č.p.271rll3, Veveří, 602 00 Brno 2

Jiné:
i.'iieuruy úřad český Krumlov, úřední deska, Kaplická é.p.439,Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

2. Obec Dolní Třebonín, úřední deska, IDDS: bipbkma

sídlo: Dolní Třebonín č-p.6,382 01 Dolní Třebonín



Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český Krumlor a obecního Úiadu

Dolní Třebonín po doúu 30 dnů, jakožto nuiř;ř;;; ýu*tnrno ,iiÁ, který' r'ede řízenÍ, \'(r'ěsní

lhůta začíná den následující po dni uyucs.ni, Ó,námení podle § 25 odst, 2 sprár'ního řádu Po'aŽr,rje za

doručené, byla_li v teto ltrůtě splněna povinnost-zvěřejněni způsobem umožňující dálkor ý pŤístup,

Spis. zn. S-MUCK 6T423120I'7lsi Str, 3 č. 1.: uucr o 5937 tzolsložyzJsi

Vyvěšeno dne: ..
Sejmuto dne: ..

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

Toto oznámení musí býí téžzvěřejněno způsobem umožňujícím dálkový přÍStuP - na elektronické Úřední

u"r"" rn*rounu oo"" u'nu "í"oÁi"u, 
o*"ln, J"r"" *ruu"on*o o*uou, kó,ý vedeíízení,po dobu 30 dnů,

Vyvěšeno dne: ,.
Sejmuto dne: .,..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje lryvěšení a sejmutí oznámeni,

0bec Dolní TřebonÍn - tč: oo2 45 852

Vyvéšeno na ÚRtDNl DEscE 0BCE DOLNlTREBONlM
ana

L.tl(TqONl(Kt URFD|\l DFstL 0BLE DOi IJl TREBON,N


