MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Vyřizuje:
Ing. Mračková /l. 2760
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12. 4. 2012

Věc: Posuzování vlivů na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 100/2001 Sb.“) – rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru
na ţivotní prostředí
Ministerstvo ţivotního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. f) zákona
č. 100/2001 Sb., Vás informuje o zahájení mezistátního posuzování vlivů záměru
„Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník“ na ţivotní prostředí na základě
dokumentace, kterou Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen „MŢP“) obdrţelo
od Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen „krajský úřad“). V dokumentaci k výše
uvedenému záměru byly zpracovatelem identifikovány vlivy, které přesahují hranice České
republiky. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na znění § 11 odst. 3 zákona č. 100/2001
Sb., postoupil krajský úřad zajištění procesu posuzování vlivů záměru „Regulační plán
Propojení Klápa - Hraničník“ na ţivotní prostředí Ministerstvu ţivotního prostředí,
které je dle § 21 písm. f) téhoţ zákona k jeho posouzení příslušným úřadem.
Z důvodu mezistátního posuzování výše uvedeného záměru rovněţ nelze pokračovat
při pořizování regulačního plánu Propojení Klápa - Hraničník ve sloučeném řízení
(jako doposud), jelikoţ zde nastává střet s § 72 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Dle § 72
stavebního zákona se pořizování regulačního plánu spojuje s postupy při posuzování vlivů
na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. pouze v případě, ţe příslušným úřadem
dle tohoto zákona je krajský úřad. V případě mezistátního posuzování záměru je však
příslušným úřadem dle § 21 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb. MŢP. V případě záměru
„Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník“ nelze tedy podle výše uvedeného
ustanovení (§ 72 stavebního zákona) jiţ dále postupovat. Musí být nejprve dokončen proces
posuzování vlivů na ţivotní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a následně musí být jeho
výstupy zohledněny v postupech konaných v rámci procesu pořizování regulačního plánu
dle stavebního zákona.
Vzhledem k uvedenému a s ohledem na fakt, ţe záměr bude posuzován
v mezistátním kontextu, ţádáme dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., aby neprodleně opětovně zveřejnili informaci o dokumentaci
a o tom, kdy a kde je moţné do dokumentace nahlíţet, na úředních deskách a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.)
současně s upozorněním, ţe kaţdý můţe zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě
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do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje.
Rovněţ je třeba uvést, ţe MŢP v dalších krocích procesu EIA bude zohledňovat také
vyjádření doručená krajskému úřadu při předchozím zveřejnění dokumentace. Doba
zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. nejméně 15 dnů. Zároveň
v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí
elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (martina.mrackova@mzp.cz),
příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce,
a to v nejkratším moţném termínu.
Dále ţádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona č. 100/2001 Sb. o zaslání písemného vyjádření
k dokumentaci nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na úřední
desce dotčeného kraje s tím, ţe MŢP v dalších krocích procesu EIA zohlední i vyjádření
doručená krajskému úřadu při předchozím zveřejnění dokumentace.
Vzhledem k tomu, ţe dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
mají jiţ dokumentaci k dispozici z předchozího rozeslání, tuto opakovaně nerozesíláme.
Rovněţ zdůrazňujeme, ţe je nezbytné, aby se zaslaná vyjádření týkala pouze a jen
dokumentace EIA.
Do dokumentace lze nahlédnout rovněţ v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura ţivotního prostředí (www.cenia.cz/eia)
a na stránkách Ministerstva ţivotního prostředí (www.mzp.cz/eia), kód záměru MZP382.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence

2

Rozdělovník č. j.: 30266/ENV/12 (bez přílohy)
Dotčené územní samosprávné celky:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
Obec Nová Pec
Nové Chalupy 43
384 62 Nová Pec
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice
Městský úřad Volary
Náměstí 25
38451 Volary
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Městský úřad Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá
Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice
U výstaviště 16
370 21 České Budějovice
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice
(paré k dispozici na územním pracovišti Prachatice a územním pracovišti Český Krumlov)
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
1. máje 260
385 01 Vimperk

3

Na vědomí (bez příloh):
Oznamovatel:
Jihočeský kraj
Ing. arch. Ludmila Šnejdová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Zpracovatel dokumentace:
EIA SERVIS s.r.o.,
RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc.
U Malše 20
370 01 České Budějovice
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Česká inspekce ţivotního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9 – Vysočany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931
148 00 Praha 11
Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
Dotčený stát č.j.: 30267/ENV/12
Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Allgemeine Umweltpolitik Sektion V
Stubenbastei 5
A-1010 WIEN, AUSTRIA
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Odbory MŢP odesláno IS pod č. j.: 30268/ENV/12
(Dokumentace je k dispozici na sekretariátu OPVIP)
s žádostí o vyjádření
odbor obecné ochrany přírody
odbor druhové ochrany a implementace evropských předpisů
odbor ochrany vod
odbor ochrany ovzduší
odbor odpadů
na vědomí:
odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny
odbor výkonu státní správy II – České Budějovice

5

