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INFORMACE
podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice obdržel dne
21. 12. 2018 od stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o. se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05
Praha 4, IČ: 659 93 390, zastoupené panem Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem ŘSD,
zastoupeného společností PRAGOPROJEKT a. s. se sídlem K Ryšánce 1668/16,
147 54 Praha 4, IČ: 452 723 87 zastoupené panem Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva,
žádost o vydání stavebního povolení na stavbu
,,Dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice“ v kat. území Vráto, Hlinsko u Vráta, Dobrá Voda
u Českých Budějovic, České Budějovice 6, Staré Hodějovice,“ stavební objekty:
Stavební objekt SO 112 - Okružní křižovatka na silnici II/634
Stavební objekt SO 126.3 – Obratiště
Stavební objekt SO 127 - MK u přeložky tratě ČD
Stavební objekt SO 129 - Přeložka silnice III. třídy
Stavební objekt SO 130 - Úprava silnice III/0341
Stavební objekt SO 132 - Chodník u silnice II/634 (Rudolfovská)
Stavební objekt SO 135 - Chodník u silnice III/0341 a u MK
Stavební objekt SO 143 - Provizorní komunikace v km 138,1
Stavební objekt SO 146 - Provizorní komunikace Dubičné – Hlinsko
Stavební objekt SO 152 - Přeložka polní cesty v km 134,5 vlevo
Stavební objekt SO 223 - Most na silnici III/0341 přes Vrátecký potok
Stavební objekt SO 250 - Opěrná zeď podél MK
Stavební objekt SO 760 - Protihluková stěna podél silnice III/0341
Stavební objekt SO 830 - Rekultivace opuštěných úseků silnic
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.
IČ: 002 44 732

DIČ: 077-002 44 732

číslo tel. ústředny: 386 80 11 11
387 72 41 11

Čj.: ODSH/21647/2018-3
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice 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 Magistrátu města České Budějovice, Kněžská 19, České
Budějovice, 3. patro, kancelář č. 410, úřední dny: pondělí a středa od 800 do 1700 hodin,
úterý od 800 do 1400 hodin, pátek od 800 do 1130 hodin).
Ve věci shora uvedeného záměru bylo vydáno územní rozhodnutí Magistrátem města České
Budějovice - stavebním úřadem pod čj. SU/4701/2010 Tm dne 12. 5. 2011, které nabylo právní moci
dne 29. 9. 2011, rozhodnutí o změně územního rozhodnutí zn. SU/2787/2013/Tm ze dne 12. 7. 2013,
které nabylo právní moci dne 15. 8. 2013, rozhodnutí o změně územního rozhodnutí
čj.: SU/8200/2015-15 ze dne 3. 5. 2017 s nabytím právní moci dne 13. 6. 2017, rozhodnutí o změně
územního rozhodnutí čj.: SU/4755/2017-13 ze dne 26. 4. 2018 s nabytím právní moci dne 29. 5. 2018
a souhlas s vydáním stavebního povolení stavby zn. SU/9005/2018 Tm ze dne 20. 12. 2018.
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
6. 1. 2017 pod číslem jednacím 27/510/17, 1191/ENV/17.
Veřejnost může v řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději
při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do doby konání ústního jednání musí
speciální stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.
Speciální stavební úřad samostatnou písemností nařídil k projednání žádosti ústní jednání na den
26. března 2019 (úterý) v 10:00 hod.
se schůzkou pozvaných
v zasedací místnosti v českobudějovickém sídle Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa České
Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.
Jmenný seznam dotčených orgánů:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň
Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
- odbor ochrany životního prostředí
Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková – odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Městský úřad Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, 373 71 Rudolfov Obecní úřad Vráto, Vráto 20, 370 01
České Budějovice Obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovic, U Domova důchodců 1356/33, 373
16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Obecní úřad Staré Hodějovice, Obecní 5, 370 08 České
Budějovice
Policie České republiky, krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - dopravní inspektorát, poštovní
přihrádka 125, 371 05 České Budějovice
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
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Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 21, 370 06 České Budějovice
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň
ČR-STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, Lipenská 17,
370 01 České Budějovice
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha
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. Jaroslav M r á z
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice
Tato informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města České
Budějovice, Městského úřadu Rudolfov, Obecního úřadu Vráto, Obecního úřadu Dobrá Voda
u Českých Budějovic a Obecního úřadu Staré Hodějovice.
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.
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Obdrží:
Městský úřad Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, 373 71 Rudolfov se žádostí o vyvěšení veřejnou
vyhláškou na úřední desce po dobu 30 dnů
Obecní úřad Vráto, Vráto 20, 370 01 České Budějovice se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou
na úřední desce po dobu 30 dnů
Obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovic, U Domova důchodců 1356/33, 373 16 Dobrá Voda
u Českých Budějovic se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 30 dnů
Obecní úřad Srubec, Ledenická - Škarda 92, Srubec, 370 06 České Budějovice se žádostí o vyvěšení
veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 30 dnů
Obecní úřad Staré Hodějovice, Obecní 5, 370 08 České Budějovice se žádostí o vyvěšení veřejnou
vyhláškou na úřední desce po dobu 30 dnů
Na vědomí
Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o., Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Ostatní
Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
-kancelář tajemníka se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 30 dnů
Příloha
kopie žádosti ze dne 21. 12. 2018
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