
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

I N F O R M A C E 
podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní 
úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 zákona o pozemních komunikacích a § 15 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále 
dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, obdržel dne 30.6.2020 žádost 
stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 56/546, 140 00 Praha, 
zastoupené na základě plné moci sdružením VASA – Valbek, spol. a.s., IČ: 48266230 
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec a SATRA, spol. s.r.o., IČ: 18584209 Pod Pekárnami 2/878, 
190 00 Praha, které je dále zastoupeno společností SATRA, spol. s r.o., IČ: 18584209, Pod 
Pekárnami 2/878, 190 00  Praha 9 o stavební povolení  ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb., 
v platném znění, na stavbu: 

D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží 

stavební objekty: 
SO 113 – Přeložka silnice III/15710 
SO 121 – Přeložka polních cest v k.ú. Zubčice 
SO 121.1 - Přístupy na pozemky v k.ú. Zubčice 
SO 126 - Přístupy na pozemky 
SO 203 – Most přes silnici III/15710 
SO 212 - Most v km 151,497 
 
Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí). Podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, nejsou občanská sdružení (spolky) oprávněny požadovat, aby byly 
předem informovány o zahajovaných správních řízeních. 

 

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

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 řízení a podkladů rozhodnutí lze 
nahlédnout na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov, 
odbor dopravy a silničního hospodářství, úřední dny pondělí a středa 7,30 - 11,00 a 12,00 - 
15,00; úterý, čtvrtek a pátek 7,30 - 8,30; jindy po telefonické dohodě. 

 

 

 
 

 

 Městský úřad Český Krumlov  Odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 Kaplická 439 
381 01 Český Krumlov  tel.: 380 766 111 

 
 IČ: 00245836  

DIČ: CZ00245836  posta@ckrumlov.cz 
www.ckrumlov.cz 

  
číslo jednací spisová značka vyřizuje / telefon / e-mail Český Krumlov 

MUCK 49567/2020/ODSH/Hav S-MUCK/32867/2020/ODSH/Hav Ing. Miloš Havelka / +420 380 766 513 
milos.havelka@ckrumlov.cz 08.10.2020 
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Na uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí:  

MěÚ Kaplice, stavební úřad č.j.: 1525/06-výst./Ša,Ja ze dne 17.4.2008 (PM 24.9.2008) 

- prodlouženo rozhodnutím č.j.: 16441/2013-OSU/Ša,Ja ze dne 1.11.2013 
(PM 22.11.2013) 

- rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností č.j.: 16441/2013-OSU/Ša,Ja ze dne 19.5.2016 
(PM 8.6.2016) 

MěÚ Český Krumlov, stavební úřad č.j.: MUCK 13800/2020 ze dne 10.3.2020 (PM 15.4.2020) 

MěÚ Český Krumlov, stavební úřad č.j.: MUCK 10639/2020 ze dne 25.2.2020 (PM 18.3.2020) 

MěÚ Český Krumlov, stavební úřad č.j.: MUCK 28447/2019 ze dne 28.5.2019 (PM 26.6.2019) 

MěÚ Kaplice rozhodnutí č.j.: MěÚK/15436/2017 ze dne 31.5.2017 (PM 29.6.2017) 

- MěÚ Kaplice prodloužení platnosti č.j.: MěÚK/29341/2019 ze dne 14.10.2019 

MěÚ Kaplice rozhodnutí č.j.: MěÚK/24510/2019 ze dne 28.8.2019 (PM 2.10.2019) 

 

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 pokud je to potřeba, i pro její 
užívání. 

S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí, se lze seznámit na příslušném úřadě – Ministerstvo 
životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále též 
"příslušný úřad"). 

Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí bylo vydáno dne  
18.1.2019 pod číslem jednacím ENV/2019/710/315. 

Veřejnost může v řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 
dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li 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 
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň 
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 
-odbor ochrany životního prostředí 
-odbor stavební úřad 
Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
-odbor dopravy a silničního hospodářství 
- odbor majetkový 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, obor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního 
inženýrství, IDDS: 6bnaawp 
Policie České republiky, krajské ředitelství policie Jihočeského kraje – dopravní inspektorát, 381 
01 Český Krumlov 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 
25, 370 21 České Budějovice 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Nádražní ul., P. O. BOX 161, 370 01 České 
Budějovice 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
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Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního 
inženýrství, IDDS: 6bnaawp 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – regionální pracoviště Jižní Čechy, Správa 
Chráněné krajinné oblasti Blanský les, IDDS: qxcdynt 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště jižní Čechy, IDDS: 
dkkdkdj 

Veřejnost se při splnění podmínek stanovených zákonem o posuzování vlivů na životní 
prostředí může stát účastníkem navazujícího řízení, pokud se podáním písemného oznámení 
přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, a to do 30 dnů ode dne zveřejnění této 
informace. 

 

Poučení: 

Účastníkem navazujícího řízení se stává též obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost 
uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to, pokud se 
podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 
dnů ode dne zveřejnění této informace. V podání písemného oznámení doloží splnění 
podmínek dle § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení 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 řízení v prvním stupni. 

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

 
 

 
 
 
Ing. Miloš Havelka 
referent ODaSH 
  
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Dotčené orgány státní správy: 
1. Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
2. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd 
3. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: 
kdib3rr 
4. Krajský úřad – Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 
5. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, 
Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1 
6. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český 
Krumlov 1 
7. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 
8. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: 
agzai3c 
9. Policie České republiky -  KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní 
inspektorát, IDDS: eb8ai73 
10. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: 
uccchjm 



Č.j. MUCK 49567/2020/ODSH/Hav str. 4 

 
11. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, obor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk 
12. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a 
dopravního inženýrství, IDDS: 6bnaawp 
13. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – regionální pracoviště Jižní Čechy, 
Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les, IDDS: qxcdynt 
14. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště jižní Čechy, 
IDDS: dkkdkdj 
15. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
16. Městský úřad Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b3ib5e9 
17. Městský úřad Kaplice, Odbor stavební úřad, IDDS: b3ib5e9 
 
Ostatní (úřední desky): 
18Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český 
Krumlov 1 
19. Obec Mojné, IDDS: je3bm4w 
20. Obec Dolní Třebonín, úřední deska, IDDS: bipbkma 
21. Obec Zubčice, úřední deska, IDDS: ekpaneh 
  
Na vědomí: 
22.SATRA, spol.s r.o., IDDS: bxisdg6 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov, Obce 
Dolní Třebonín, Obce Mojné a Obce Zubčice po dobu 30 dnů, jakožto na úřední desce 
stavebního úřadu, který vede řízení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. 
Oznámení podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručené, byla-li v této lhůtě splněna 
povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
  
 
 
 
 
Toto oznámení musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup – na 
elektronické úřední desce příslušné obce a na elektronické úřední desce stavebního úřadu, 
který vede řízení, po dobu 30 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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