MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 21.9.2007
Č. j.: 62869/ENV/07

ZÁPIS
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona pozdějších předpisů
a § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb. záměru
„Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“
konaného dne 13.9.2007
v divadelním sále Kulturního domu v Ostrově
od 15.00 hodin.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh posuzování vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov –
Smilov“ na životní prostředí a veřejné zdraví je patrný z následujícího přehledu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dne 21.6.2005 obdržel příslušný úřad, MŽP, oznámení záměru s náležitostmi dle přílohy č. 3 k zákonu zpracované oprávněnou osobou Ing. Zbyňkem Vyhlasem
dne 28.6.2005 bylo oznámení záměru rozesláno dotčeným územním samosprávným
celkům ke zveřejnění a vyjádření a dotčeným správním úřadům k vyjádření
dne 19.7.2005 byla zveřejněna informace o oznámení na úřední desce Karlovarského
kraje
dne 9.8.2005 uplynula zákonná lhůta pro podání vyjádření k oznámení veřejnosti
dne 23.8.2005 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, ve kterém bylo konstatováno, že
předložený záměr bude posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
dne 12.9.2005 byl závěr zjišťovacího řízení zveřejněn na úřední desce Karlovarského
kraje
dne 26.9.2006 pověřilo MŽP zpracováním posudku RNDr. Vladimíra Ludvíka
dne 6.11.2006 obdržel příslušný úřad, MŽP, dokumentaci EIA zpracovanou v rozsahu
podle přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí oprávněnou osobou Ing. Zbyňkem Vyhlasem
dne 16.11.2006 byla dokumentace EIA rozeslána dotčeným územním samosprávným
celkům ke zveřejnění a vyjádření a dotčeným správním úřadům k vyjádření
dne 18.12.2006 byla zveřejněna informace o dokumentaci EIA na úřední desce Karlovarského kraje
dne 18.1.2007 uplynula zákonná lhůta pro podání vyjádření k dokumentaci EIA veřejnosti
dne 16.7.2007 obdrželo MŽP zpracovaný posudek

•
•
•
•

dne 30.7.2007 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům ke
zveřejnění a vyjádření a dotčeným správním úřadům k vyjádření
dne 6.8.2007 byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce Karlovarského
kraje
zákonná lhůta pro vyjádření veřejnosti k posudku uplynula dne 5.9.2007
dne 6.9.2007 byla zveřejněna informace o veřejném projednání na úřední desce Karlovarského kraje

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne 13.9.2007 v 15.00 hodin v divadelním sále Kulturního domu v Ostrově.
3. Řízení veřejného projednání
Veřejné projednání řídil jako pověřená osoba (dle § 4 odst. 2 vyhlášky MŽP
č. 457/2001 Sb.) Ing. Lukáš Karásek, vedoucí odborný referent specialista oddělení projektové EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC MŽP. Na jednání byli za MŽP
také přítomni Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a IPPC a Ing. Jan Hora, vedoucí oddělení projektové EIA.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek, vyjádření dotčených
územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů, vyjádření veřejnosti, občanských sdružení a iniciativ k hodnocení vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov –
Smilov“ na životní prostředí, které MŽP obdrželo dle § 6 a § 9 citovaného zákona.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
•

oznamovatele, ŘSD ČR:

Ing. Radomír Bocek

•

zpracovatele dokumentace (a oznámení):

Ing. Zbyněk Vyhlas

•

zpracovatele hodnocení vlivů na lokality soustavy
Natura 2000:

RNDr. Oldřich Bušek

•

zpracovatele posudku:

RNDr. Vladimír Ludvík

•

zpracovatele posouzení hodnocení vlivů na lokality
soustavy Natura 2000

RNDr. Jiří Veselý

•

Karlovarský kraj:

Ing. Jiří Raška

•

Obec Stráž nad Ohří:

Johana Kovářová

•

Krajský úřad Karlovarského kraje:

Ing. Jiří Raška

•

Městský úřad Ostrov:

Ing. Tomáš Čepelák

•

Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech:

Ing. Irena Lupínková
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•

Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR,
Středisko Karlovy Vary

Mgr. Vladimír Melichar,
Bc. Petr Krása

Veřejného projednání se celkem zúčastnilo cca 35 osob.
6. Program veřejného projednání
1.
2.
3.
4.

Úvod
Vystoupení zástupců jednotlivých stran
Diskuse
Závěr

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájil Ing. Lukáš Karásek (MŽP). V úvodu seznámil přítomné
s programem veřejného projednání, krátce zrekapituloval průběh procesu EIA tohoto záměru
a představil zástupce jednotlivých stran.
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného projednání, zástupci jednotlivých stran.
Úvodního slova se ujal zástupce oznamovatele Ing. Radomír Bocek, který stručně seznámil přítomné se záměrem.
Poté se slova ujal zpracovatel dokumentace Ing. Zbyněk Vyhlas, který seznámil přítomné s obsahem dokumentace, zejména velikostí a významností jednotlivých negativních
vlivů na životní prostředí. V závěru svého vystoupení konstatoval, že záměr
je při respektování podmínek navržených v dokumentaci realizovatelný.
Zpracovatel posudku RNDr. Vladimír Ludvík ve svém vystoupení zhodnotil úplnost
a kvalitu dokumentace, rozebral vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a vypořádal připomínky k dokumentaci, které příslušný úřad obdržel. RNDr. Vladimír Ludvík
seznámil přítomné se závěry posudku a navrhl příslušnému úřadu vydání souhlasného stanoviska s podmínkami specifikovanými v posudku.
Následně dal Ing. Lukáš Karásek slovo přítomným zástupcům dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správních úřadů.
Za Krajský úřad Karlovarského kraje vystoupil Ing. Jiří Raška, který byl pověřen rovněž k vyjádření za Krajský úřad Karlovarského kraje a přítomný sdělil, že v souladu s doporučeními uvedenými v dokumentaci a posudku EIA Karlovarský kraj souhlasí s realizací projednávaného záměru ve variantě P1.
Starostka Johana Kovářová na veřejném projednání sdělila, že obec Stráž nad Ohří
doporučuje k realizaci variantu P1.
Ing. Tomáš Čepelák za Městský úřad v Ostrově sdělil, že rovněž souhlasí s realizací
záměru v pravobřežní variantě P1.
Z veřejnosti se první o slovo přihlásil p. Ivan Medek občan Stráže nad Ohří s dotazem
týkajícím se předpokládaného termínu realizace přeložky silnice I/13.
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Dále byla se zástupci AOPK ČR – Středisko Karlovy Vary diskutována problematika
hodnocení jednotlivých variant záměru z hlediska krajinného rázu, hodnocení fragmentace
krajiny a vlivů na biotopy.
Ing. Jiří Haleš z ČSOP diskutoval s autorizovanými osobami pro hodnocení vlivů na
lokality území Natura 2000 problém prostupnosti přeložky silnice I/13 pro kriticky ohrožený
druh užovky stromové. Zpracovatel posudku k problému poznamenal, že v současné době
probíhá mimo proces EIA a Naturové hodnocení studie zaměřená na konkrétní technická
opatření v plánované trase přeložky silnice I/13 s ohledem na migrační trasy užovky stromové. Zástupcem oznamovatele bylo doplněno, že konkrétní opatření technického rázu budou
stanovena v návazných řízeních, kdy již bude projednáváno konkrétní technické řešení záměru.
Za Sdružení na ochranu přírody Karlovarska vystoupil MUDr. Jaroslav Frouz s dotazem jakou prioritu má pro ŘSD ČR realizace přeložky silnice I/13.
P. Michal Hlaváč vznesl dotaz týkající se technických parametrů projednávané komunikace.
Dále vystoupil opět Ing. Jiří Haleš s dotazem proč ŘSD ČR v současnosti neuvažuje
o tunelové variantě vedení trasy. K dotazu bylo zástupcem oznamovatele vysvětleno, že tunelová varianta je z hlediska finanční stránky pro ŘSD ČR za stávajících podmínek nerealizovatelná.
V závěru diskuze zazněl ještě dotaz na problematiku hluku a imisí, kdy bylo zpracovatelem dokumentace a následně zpracovatelem posudku potvrzeno, že navržené řešení dle provedené hlukové a rozptylové studie vyhoví zákonným limitům.
V závěru veřejného projednání Ing. Lukáš Karásek seznámil přítomné s dalšími kroky
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, které budou následovat bezprostředně
po skončení veřejného projednání dle zákona a konstatoval, že vlivy záměru byly projednány
ze všech podstatných hledisek.
III. ZÁVĚR
Vlivy záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ byly projednány
ze všech podstatných hledisek.
Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení
pro veřejné projednání posudku a současně dokumentace k záměru „Přeložka silnice I/13
v úseku Ostrov – Smilov“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti
a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Ing. Lukáš Karásek
pověřený řízením veřejného projednání
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