MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 17. 6. 2011
Č. j.: 51109/ENV/11

ZÁPIS
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 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“), a § 4 vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí (dále jen „MŢP“)
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na ţivotní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru

„Nemanice I - Ševětín“
konaného dne 9. června 2011 v malém sále restaurace Gerbera - Budvar aréna,
Mánesova 24/3, 370 01 České Budějovice 7.
I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh procesu posuzování vlivů předmětního záměru na ţivotní prostředí
(dále jen „proces EIA“) je patrný z následujícího přehledu:
Proces EIA byl zahájen předloţením dokumentace záměru příslušnému úřadu.
Dokumentace záměru zpracovaná autorizovanou osobou RNDr. Tomášem
Bajerem, CSc. byla MŢP, jako příslušnému úřadu, předloţena dne 19. listopadu 2010.
MŢP dne 29. listopadu 2010 rozeslalo dokumentaci dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
Zpracováním posudku byla dne 24. ledna 2011 pověřena autorizovaná osoba Ing. Libor
Ládyš. Na základě dokumentace a všech podaných vyjádření k ní byl zpracován
oponentní posudek.
Zpracovaný posudek MŢP obdrţelo dne 28. dubna 2011.
Dne 4. května 2011 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
Dne 24. května 2011 rozeslalo MŢP pozvánku na veřejné projednání dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění.
2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se
uskutečnilo dne 9. června 2011 v malém sále restaurace Gerbera - Budvar aréna, Mánesova
24/3, 370 01 České Budějovice 7, a zahájeno bylo v 15:20 hodin.

3. Řízení veřejného projednání
Veřejné projednání řídil jako pověřená osoba (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Jan
Beneš, pracovník oddělení metodiky a projektové EIA, odboru posuzování vlivů na ţivotní
prostředí a integrované prevence, MŢP. Na jednání byla za MŢP přítomna také Ing. Kateřina
Pekárková, vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA, odboru posuzování vlivů na ţivotní
prostředí a integrované prevence, MŢP.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek, vyjádření dotčených
územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů a vyjádření veřejnosti,
občanských sdruţení a iniciativ k posouzení vlivů záměru „Nemanice I - Ševětín“ na ţivotní
prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Veřejného projednání se zúčastnili zástupci jednotlivých stran:
Oznamovatel, Správa ţelezniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha
Ing. Pavel Mathé – ředitel
RNDr. František Ţiţka – vedoucí oddělení ŢP
Ing. Jiří Vejnar – přípravář stavby
Ing. Miloš Krameš – projektant SUDOP
PRAHA, a.s.
Zpracovatel dokumentace

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

Zpracovatel posudku

Ing. Libor Ládyš

Jihočeský kraj

nezúčastnili se

Statutární město České Budějovice

nezúčastnili se

Město Hluboká nad Vltavou

nezúčastnili se

Město Lišov

nezúčastnili se

Městys Ševětín

Václav Lukáš (pracovník Úřadu
městyse Ševětín)

Obec Borek

nezúčastnili se

Obec Hosín

Ing. Miluše Kubešová (starostka)

Obec Hrdějovice

Ing. Jana Lepičová (starostka)

Obec Chotýčany

Luděk Vojta (starosta)

Obec Vitín

nezúčastnili se

Krajský úřad Jihočeského kraje

Ing. Petr Láznička (pracovník
Krajského úřadu JHC, OŢPZaL)

Magistrát města České Budějovice

Ing. Radek Kyrian (pracovník
Magistrátu města ČB, OOŢP)
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Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích

nezúčastnili se

Česká inspekce ţivotního prostředí
Oblastní inspektorát České Budějovice

nezúčastnili se

Obvodní báňský úřad Příbram, Pracoviště Plzeň

nezúčastnili se

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské
úpravy a ochrany lesů

nezúčastnili se

Dále byli na veřejném projednání přítomni zástupci veřejnosti. Veřejného projednání
se celkem zúčastnilo cca 20 osob.
6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr
II.

PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Veřejné projednání zahájila Ing. Kateřina Pekárková, zástupce MŢP. V úvodu
seznámila přítomné s programem veřejného projednání, a poté předala slovo Ing. Janu
Benešovi (zástupce MŢP pověřený řízením veřejného projednání), který krátce zrekapituloval
proces EIA tohoto záměru a představil zástupce jednotlivých stran.
Ve druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného
projednání, zástupci jednotlivých stran.
Ing. Pavel Mathé, jako zástupce oznamovatele, stručně seznámil přítomné se záměrem.
Uvedl, ţe se jedná o modernizaci trati v úseku mezi stanicí Nemanice I a Ševětín. Ta zahrnuje
především zdvojkolejnění celého úseku trati a vedení trati v nové stopě (přeloţka trati)
s napojením do modernizovaných stanic. Začátek stavby je na konci navazujícího úseku
stavby „Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I“, tj. v km cca 215,9. Uvedené
staničení je vztaţeno k jednokolejné trati České Budějovice – Plzeň. Konec stavby je situován
za ţelezniční stanicí Ševětín do stávajícího km 25,0. Toto staničení je vztaţeno k trati České
Budějovice – Praha. Nově navrţené vedení trati tak dosahuje délky cca 16 km. Na nové trase
je navrţena výstavba dvou nových velkých ţelezničních tunelů, a to Hosínského tunelu
o délce raţeného dvoukolejného tunelu cca 3,0 km a Chotýčanského tunelu o délce
cca 4,7 km.
Zpracovatel dokumentace, RNDr. Tomáš Bajer, CSc., zhodnotil nejvýznamnější vlivy
záměru, za které označil hlukovou zátěţ, vibrace a vliv na přírodu a krajinu. Dále uvedl, ţe
záměr byl posuzován vzhledem k historii „modernizace trati České Budějovice – Praha“
jednovariantně. Součástí dokumentace je rovněţ hodnocení zdravotních rizik, rozptylová
a akustická studie, ve které bylo provedeno hodnocení hlukové zátěţe především v oblastech
portálů navrţených tunelů. Návrh protihlukových opatření je v dokumentaci zpracován
formou protihlukových stěn a zemních valů. Dále bylo navrţeno k prověření a případným
individuálním opatřením 51 objektů v Nemanicích a 2 objekty v Ševětíně s tím, ţe
problematiku akustické situace bude ve vztahu k navrţenému řešení nutné detailněji řešit
v návazných stupních projektové dokumentace. Vzhledem k závěrům uvedeným
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v jednotlivých přílohách dokumentace, lze při respektování navrţených opatření k prevenci,
vyloučení, sníţení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí označit
vlivy záměru za akceptovatelné.
Zpracovatel posudku, Ing. Libor Ládyš, ve svém vystoupení konstatoval, ţe
dokumentace splňuje všechny poţadavky dle zákona. Dokumentace s odbornými přílohami
dostatečně zhodnocují vlivy záměru na ţivotní prostředí a ochranu zdraví obyvatelstva.
Samotné technické řešení záměru dokumentace popisuje dostatečně a plně odpovídá stupni
projektové přípravy záměru. Vliv hluku na vnější i vnitřní chráněný prostor staveb, vibrace
a problematiku dopravy (mnoţství rubaniny z raţby tunelů a na něm závislé odvozové
a návozové trasy) zpracovatel posudku zapracoval do opatření, která jsou součástí návrhu
stanoviska. Závěrem uvedl, ţe dokumentace je na dobré úrovni a pro hodnocení vlivů
předmětného záměru na ţivotní prostředí a obyvatele vyhovující s tím, ţe při dodrţení
navrţených opatření k prevenci, vyloučení, sníţení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
na ţivotní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na ţivotní
prostředí uvedených v návrhu stanoviska, lze realizaci záměru povaţovat za přijatelnou. Pro
záměr je navrţeno souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní
prostředí (dále jen „stanovisko“) s podmínkami.
Poté dal Ing. Jan Beneš slovo přítomným
samosprávných celků a dotčených správních úřadů.

zástupcům

dotčených

územních

Zástupce městyse Ševětín, zástupce obce Hosín a zástupce obce Hrdějovice shodně
uvedli, ţe připomínky k dokumentaci a posudku předmětného záměru byly zaslány
příslušnému úřadu písemnou formou.
Zástupce obce Chotýčany rovněţ uvedl, ţe připomínky k předmětnému záměru byly
zaslány příslušnému úřadu písemnou formou. Dále upřesnil, ţe zaslané připomínky se týkají
řešení dopravních tras v době realizace záměru.
Zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje uvedl, ţe ve svém vyjádření
k dokumentaci poţadovali vrácení dokumentace s tím, ţe v dokumentaci nebylo dostatečně
vysvětleno dopravní řešení přepravních tras rubaniny v období realizace záměru, zvláště pak
v oblasti Mydlovar, kde dojde k enormnímu nárůstu dopravy a kde jsou jiţ v současné době
komunikace v nevyhovujícím technickém stavu.
Zpracovatel posudku uvedl, ţe v současné fázi ještě není zcela jasné mnoţství
rubaniny z navrţených tunelů a dalšího materiálu. Přepravní trasy a související intenzita
dopravy musí být upřesněna v dalších fázích povolovacích procesů, tedy v dalších stupních
projektové dokumentace. Jako reálné označil řešení na úrovni územního řízení. Jako
podmínka je tento poţadavek zohledněn v návrhu stanoviska.
Zástupce Magistrátu města České Budějovice uvedl, ţe veškeré připomínky byly
příslušnému úřadu zaslány písemně. Dále bez připomínek.
V další části veřejného projednání následovala diskuse.
Z řad veřejnosti se veřejného projednání zúčastnili občané obce Dobřejovice, jejichţ
poţadavky a dotazy směřovaly především k návrhu směrového vedení a technického
provedení trati na úseku vedoucím v blízkosti této obce. Vzhledem k opakovaným dotazům
na toto téma v průběhu celého veřejného projednání lze tyto dotazy a poţadavky shrnout do
několika následujících bodů:
1. Blízkost navrţené trasy od zástavby obce Dobřejovice. Poţadavek vést trasu v betonovém
tubusu po celé délce mezi navrţenými tunely a nepřerušovat podzemní vedení trati na
úseku cca 1 km právě u obce Dobřejovice. Poţadavek na zdůvodnění vedení trati v okolí
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obce nad terénem. Poţadavek na dosaţení maximální stoupavosti trati tak, aby mohlo
dojít ke stranovému posunutí trasy úseku trati u obce Dobřejovice dále od zástavby obce
směrem do blízkého lesního celku. Závěrem byl uplatněn poţadavek, při zohlednění všech
technických podmínek, maximálně trať odklonit směrem od zástavby obce Dobřejovice
k lesu, či trať přímo přesunout do blízkého lesního celku nebo ji co nejvíce zakrýt.
2. Poţadavek na zdůvodnění nevyuţití vedení trasy trati podél navrhované dálnice D3 Praha
– České Budějovice.
3. Poţadavek občanů na respekt vůči obyvatelům v důsledku nárůstu hlukové zátěţe spojené
nejen se samotnou výstavbou a provozem trati, ale především k rázům hluku vznikajícím
při výjezdu/vjezdu vlakových souprav z/do tunelů.
4. Ekonomická návratnost zamýšleného záměru a jeho potřebnost.
5. Poţadavek na lepší a intenzivnější komunikaci s dotčenými občany (především s vlastníky
okolních pozemků) ve věci vedení záměru.
Ad 1)
Zástupce oznamovatele - Ing. Pavel Mathé uvedl, že zpracovaná dokumentace navazuje na
mnohaletou snahu najít pokud možno přijatelné řešení vedení železnice, která musí splnit
požadavky na moderní železniční provoz, což je součástí zásad modernizace železničních
koridorů, ke kterému se zavázala Česká republika. Výsledkem hledání byl návrh koridoru, ve
kterém má být v úseku Nemanice - Ševětín vedena nová železniční dvojkolejná trať. Tento
koridor byl zanesen do územního plánu vyššího územního celku českobudějovické sídelní
oblasti, přičemž vlastní stavba je zde uvedena jako veřejně prospěšná.
Zástupce projektanta - Ing. Miloš Krameš upřesnil, že minimální vzdálenost tělesa nové
dráhy od okraje zástavby (zemědělské objekty) obce Dobřejovice je cca 350 m. Vlastní obytná
zástavba je ve vzdálenosti min. cca 450 m. Centrum obce je ve vzdálenosti cca 700 m od
tělesa dráhy.
Dále uvedl, že návrh řešení nové trati, respektive směrového a výškového řešení je
hledáním kompromisů při splnění základních omezujících parametrů. Těmi rozhodujícími
parametry jsou návrhová rychlost 160 km/hod spolu s nepřekročením maximálního podélného
sklonu 12 promile.
Požadavek na zakrytí trati do tubusu je sice technicky možný, ale znamená vytvořit
výraznou dominantu na vrcholu náspu. Jestliže bylo argumentováno, že nový násep trati je
dominantou v okolí Dobřejovic, pak se jeví další navýšení o umělý tubus trati s odhadovanou
výškou cca 8 m jako nereálný.
Koridor pro vedení trasy s ohledem na výškový rozdíl mezi prostorem u Nemanic,
respektive Hrdějovic v porovnání s nadmořskou výškou v dnešní stanici Ševětín neumožňuje
výrazné změny ve směrovém, ani výškovém vedení trasy. Vlastní koridor pro vedení dráhy má
sice šíři až cca 600 m, ale v kritických místech je výrazně zúžen, což ovlivňuje možnosti
úpravy vedení trasy. Např. v prostoru Hosína, respektive lokality Orty je zúžen jen na
cca 135 m a u Chotýčan opět pouze na cca 135 m.
Při směrovém vedení je důležité dodržet nejen poloměry směrových oblouků, ale i další
návrhové parametry pro klidnou a komfortní jízdu uvedenou rychlostí. Při návrhu směrového
vedení bylo nutno ověřovat a posuzovat i způsob zabezpečení trati, respektive umístění
jednotlivých návěstidel v dlouhých tunelech. Zde musí být dodržen požadavek na viditelnost
návěstí strojvedoucím, která je s ohledem na rychlost značná a výrazně podmiňuje možnosti
vedení trasy.
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Významné úseky nové trasy jsou vedeny 2 tunely. V prostoru tunelů je nutno snížit
maximálně přípustný sklon trati o tzv. odpor jízdy železničního vozidla v tunelu. Sklon trati
není navržen sice až na samé přípustné hranici maximálního sklonu (mimo tunely, respektive
ve snížené hodnotě v tunelech), ale jak je uvedeno, jedná se o hledání kompromisu. Pokud by
se šlo na hodnotu mezního sklonu, pak výrazně stoupnou energetické nároky při provozu trati.
Limitní hodnoty jsou samozřejmě přípustné, ale rozhodně nejsou nejvhodnější.
Možná úprava sklonových poměrů až po limitní hodnoty by mohla vést ke snížení výšky
trati v úseku u Dobřejovic, rozhodně by se ale nejednalo o výrazné snížení, které by umožnilo
vést dle požadavku občanů a obce trať v tunelu.
Směrová úprava trasy je velmi problematická. Závěrem zkonstatoval, že vzdálením od
zástavby obce (a výrazným zásahem do stávajících lesních pozemků) by s ohledem ke
konfiguraci terénu došlo k optickému snížení výšky náspového tělesa trati. Rozsah možného
směrového posunu, a tím snížení výšky by bylo nutno důkladně prověřit, odhadem by se ale
nejednalo o příliš významnou změnu.
Zpracovatel dokumentace - RNDr. Tomáš Bajer, CSc. potvrdil, že nejproblematičtější úsek
týkající se zpracování dokumentace k předmětnému záměru byla oblast dotýkající se obce
Dobřejovice, a to především z hlediska deponie materiálu vzniklého při ražbě tunelů
a z hlediska hluku a krajinného rázu. Zpracovatel dokumentace uvedl řadu opatření
vedoucích ke snížení vlivu předmětného záměru na okolí. Ke snížení dopadů stavby na
krajinný ráz mimo jiné požaduje v dalších fázích projektové dokumentace preferovat
biologickou rekultivaci a nejdéle ve fázi stavebního povolení doložit komplexní projekt
vhodných sadových úprav (viz dokumentace, část „vliv na krajinný ráz“).
Zpracovatel posudku - Ing. Libor Ládyš zdůraznil, že v návrhu stanoviska bude uvedeno
prověření technických možností úpravy vedení trasy železničního tělesa, a to jak co do
výškového vedení, tak i z hlediska zvětšení vzdálenosti od obce Dobřejovice a prověření
možnosti uzavření trasy v otevřeném terénu u Dobřejovic do tubusu.
Ad 2)
Zástupce oznamovatele - Ing. Pavel Mathé uvedl, že řešení předmětného traťového úseku
předchází delší historie, kdy v roce 2004 byla zveřejněna dokumentace EIA pod názvem
„IV. železniční koridor, část: České Budějovice (včetně) – Ševětín (mimo)“. K tomuto záměru
řešenému variantně nebylo vydáno stanovisko, avšak byl vznesen požadavek na prověření
dalších variant vedení koridoru v úseku Nemanice – Ševětín. Výsledkem tohoto požadavku je
navržená trasa železničního koridoru Nemanice I – Ševětín. Vlastní stavba modernizace trati
Nemanice I – Ševětín byla v průběhu přípravy řešena ve více variantách, které se lišily
koncepcí řešení nových železničních tunelů (dvojkolejné tunely = varianta GOLIÁŠ versus
dvojice jednokolejných tunelů = varianta DAVID). Variantně byla řešena i stanice Nemanice
I (varianta B2 a B3a), včetně napojení ve směru na Plzeň do stanice Nemanice II. Zároveň
bylo ve variantách sledováno i řešení návrhové rychlosti buď na úrovni 160 km/hod, nebo na
rychlost 200 km/hod. Výsledné řešení stavby je nyní předmětem posuzovaného záměru.
S výstavbou předmětného železničního koridoru podél navrhované dálnice D3 Praha – České
Budějovice, nebylo uvažováno zejména vzhledem k prostorovým nárokům obou staveb, jejich
časové koordinaci (různé fázi projektové přípravy) a problematičnosti průchodu obou staveb
zájmovým územím. Z výše uvedených důvodů tak varianta souběžného vedení předmětného
železničního koridoru a navrhované dálnice D3 Praha – České Budějovice, nebyla zvažována.
Ad 3)
Zástupce oznamovatele - Ing. Pavel Mathé uvedl, že snížení úrovně hlukové zátěže tím, že
uvedený úsek trati povede v tubusu, nepatří mezi opatření, které vedou k dosažení
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požadovaného snížení hlukové zátěže s maximálním snížením finanční náročnosti výstavby.
Ke snižování hluku z provozu na trati je třeba uvést, že výstavba nových tratí probíhá dle
nových technologií a je zcela konstrukčně odlišná od stávajících tratí. Hlučnost jízdní dráhy
je tak dnes již její samotnou konstrukcí značně snížena. Dalším snižováním hlučnosti provozu
trati dochází obměnou vozidlového parku společnosti České dráhy, a.s. Rychlost obměny
vozidlového parku společnosti České dráhy, a.s. však nespadá pod kompetence oznamovatele,
tedy Správy železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha.
Zástupce oznamovatele - RNDr. František Žižka doplnil, že stavba předmětného záměru
(trať a provoz) bude splňovat veškeré hlukové požadavky a podmínky, které jsou na stavby
tohoto charakteru kladeny.
Ad 4)
Zástupce oznamovatele - Ing. Pavel Mathé konstatoval, že nová modernizovaná trať bude
využívána jak pro osobní tak nákladní dopravu. Představuje zefektivnění dopravy a vyšší
využitelnost vlakové přepravy jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni s daleko vyšším
komfortem pro cestující. Významně roste intenzita kontejnerové přepravy, kde vlaková
nákladní doprava má velký potenciál. České Budějovice představují významný dopravní uzel
a modernizace předmětné trati splňuje požadavky na moderní železniční provoz, což je
součástí zásad modernizace železničních koridorů, ke kterému se zavázala Česká republika.
Ad 5)
Zástupce oznamovatele - Ing. Pavel Mathé deklaroval, že všechny návrhy a opatření, které
uvedli zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku a další relevantní připomínky
k dokumentaci a posudku i z dnešního veřejného projednání budou při dalším projektovém
zpracování zohledněny.
Zástupce projektanta - Ing. Miloš Krameš uvedl, že samotnému zpracování projektové
dokumentace předcházela řada jednání na několika úrovních ze zástupci dotčených územních
samosprávných celků, popř. se zástupci správních úřadů (krajský úřad, městské a obecní
úřady). V tomto případě konzultace předmětného záměru se zástupci územních
samosprávných celků probíhala v období 2009/2010. Návrh trasy zohledňuje veškeré
podmínky vzešlé z předešlých jednání a konzultací. Výsledný návrh trasy je tak kompromisním
řešením.
Zástupce MŽP - Ing. Kateřina Pekárková konstatovala, že v procesu EIA má každý
příležitost se k předmětnému záměru vyjádřit. Dále uvedla, že v zákonem stanovených lhůtách
se každý mohl - může k předmětnému záměru (k dokumentaci, posudku) vyjádřit a zaslat své
připomínky, případně je může uplatnit i na veřejném projednání, a to nyní obyvatelé obce
Dobřejovice činí. Veškeré relevantní připomínky k dokumentaci, posudku a veškeré relevantní
připomínky z dnešního veřejného projednání budou vypořádány a následně zohledněny
v podmínkách stanoviska.
V průběhu veřejného projednání měl kaţdý moţnost klást otázky a vznášet
připomínky k projednávanému záměru, na které bylo obratem reagováno.
Veřejné projednání bylo ukončeno cca v 17:30 hodin.
Zástupce MŢP, Ing. Kateřina Pekárková, seznámila přítomné s dalšími kroky procesu
EIA, které budou následovat bezprostředně po skončení veřejného projednání dle zákona
a konstatovala, ţe vlivy zamýšleného záměru byly projednány ze všech podstatných hledisek.
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ZÁVĚR

III.

Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis
obsahující zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný
nebo zvukový záznam.
Vlivy záměru „Nemanice I - Ševětín“ byly projednány ze všech podstatných hledisek.
Konstatuji, ţe byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání
posudku a současně dokumentace k záměru „Nemanice I - Ševětín“ podle zákona a vyhlášky.

Zapsal:

Ing. Jan Beneš, v.r.
referent odboru posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované
prevence pověřený řízením veřejného projednání

Schválila:

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