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INFORMACE
Podle § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
„Veřejná vyhláška“
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný
podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne
21.12.2018 žádost o stavební povolení od žadatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56/546, 140 00 Praha,
zastoupeného na základě plné moci společností PRAGOPROJEKT, a.s, K Ryšánce 1668/16, 14751
Praha 4, IČ: 45272387
(dále jen "žadatel"), na stavbu vodního díla:
„Dálnice D3 - 0310/I Úsilné – Hodějovice“
Stavební objekty:
SO 337.A - Přeložka kanalizace km 135,120 (stoka 37.A)
SO 338 - Přeložka kanalizace v km 133,840
SO 341 - Přeložka vodovodního řadu DN 1000 v km 132,400 - 133,700
SO 343 - Přeložka vodovodního řadu DN500 v km 133,200 - 133,700
SO 344 - Přeložka vodovodního řadu DN 200 v km 133,200
SO 345 - Úprava vodovodního řadu DN 150 v km 133,200
SO 349 - Přeložka vodovodního řadu v MUK Hodějovice
SO 355 - Provizorium-vodovod v km 133,200
SO 373 - Přeložka vodoteče v km 133,580
SO 374 - Přeložka vodoteče v km 133,840
Stavební objekty budou provedeny v těchto katastrálních územích:
České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, Hlinsko u Vráta, Vráto, Dobrá Voda u
Českých Budějovic, Staré Hodějovice.

IČ: 002 44 732

DIČ: CZ-002 44 732

číslo tel. ústředny: 386 801 111
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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 ě. 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.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že se jedná se o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Do příslušné dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout na Odboru ochrany životního prostředí,
Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 2/2, 370 92 České Budějovice; úřední
dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, pátek 8:00 - 11:30 hodin. Osobní návštěvu úřadu je vhodné
předem telefonicky dohodnout.
Ve věci shora uvedeného záměru bylo vydáno územní rozhodnutí dne 12.05.2011 pod
zn. SU/4701/2010 Tm, které nabylo právní moci dne 29.09.2011, přičemž dále bylo vydáno rozhodnutí o
změně územního rozhodnutí č. 1 ze dne 12.07.2013, pod zn. SU/2787/2013 Tm, které nabylo právní
moci 15.08.2013, rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č. 2 ze dne 03.05.2017, pod zn.
SU/8200/2015 Tm, které nabylo právní moci 13.06.2017 a rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č. 3
ze dne 26.04.2018, pod zn. SU/4755/2017 Tm, které nabylo právní moci 29.05.2018. Platnost územního
rozhodnutí je zachována, neboť již bylo započato s realizací některých stavebních objektů.
Povahou rozhodnutí, které má být vydáno je stavební povolení vodního díla. Předmětem tohoto řízení
jsou pouze shora vyjmenované stavební objekty. Jedná se o tzv. konstitutivní rozhodnutí, tj. takové,
které zakládá, popřípadě mění hmotná subjektivní práva a povinnosti účastníků řízení.
Předmětem řízení je prioritní dopravní záměr ve smyslu § 23a zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
S odkazem na § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad konstatuje, že předmětná stavba
je dopravní infrastrukturou ve smyslu citovaného zákona.
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"). V elektronické
podobě se lze s dokumenty seznámit na následující adrese:
<https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2001X>
Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměra na životní prostředí bylo vydáno
dne 06.01.2017 pod číslem jednacím 27/510/17, 1191/ENV/17.
Veřejnost může v řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do této doby musí vodoprávní úřad
umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.
Jmenný seznam dotčených orgánů:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
Magistrát města České Budějovice – stavební úřad
Magistrát města České Budějovice – odbor památkové péče
Magistrát města České Budějovice – investiční odbor
Magistrát města České Budějovice - odbor dopravy a silničního hospodářství
Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství
Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Č.j. OOZP/14955/2018-2

str. 3

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.
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.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice

Tato informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města České
Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po
dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (třicátém) dni vývěsní
lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu
úřadu.
Informace bude zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
S žádostí o vyvěšení na úřední desku – vyvěšení na 30 dní + příloha:
Magistrát města České Budějovice, kancelář tajemníka – úřední deska
Obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovic, IDDS: nphbxpc
Obecní úřad Staré Hodějovice, IDDS: ftqauxp
Městský úřad Rudolfov, IDDS: g4qjdsb
Obecní úřad Vráto, IDDS:diked69
Příloha:
Kopie žádosti o stavební povolení vodního díla ze dne 21.12.2018

