ODESÍLATEL

ADRESÁT

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy II
Mánesova 3a
370 01 České Budějovice

Datum
Čj.
Vyřizuje
E-mail
Tel.

dle rozdělovníku

22. března 2017
21229/ENV/17; 458/510/17
Mgr. Jakub Honetschläger
jakub.honetschlager@mzp.cz
267 123 207

Posuzování vlivů na životní prostředí 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 (dále jen „zákon“) – rozeslání
a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona, Vám
v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá dokumentaci vlivů záměru „Modernizace trati
Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav Doubí“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel
podle ustanovení § 6 odst. 5 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně zveřejní
informaci o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, na úředních
deskách současně s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a
dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve
lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného
kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v
souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou
datovou nebo e.mailovou zprávou (jakub.honetschlager@mzp.cz), příp. písemně, příslušný
úřad o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce, a to v nejkratším
možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu
§ 8 odst. 2 a 3 zákona o zaslání písemného vyjádření k dokumentaci nejpozději do 30
dnů od zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.
Do dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a
na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru
OV2063.

JUDr. Hana Dvořáková
ředitelka
odboru výkonu státní správy II
Příloha: dokumentace záměru
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Rozdělovník k č.j. 458/510/17 ze dne 22.03.2017
Dotčené územní samosprávné celky: + dokumentace


Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice



Město Soběslav, náměstí Republiky 55/I, 392 01 Soběslav



Obec Zvěrotice, Zvěrotice 83, 392 01 Soběslav



Obec Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav



Obec Sedlečko u Soběslavě, Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01 Soběslav



Obec Roudná, Roudná 46, 392 01 Soběslav
S žádostí o zveřejnění i v místní části Janov



Obec Myslkovice, Myslkovice 59, 391 16 Myslkovice



Obec Košice, Košice 47, 391 17 Košice
S žádostí o zveřejnění i v místní části Doubí



Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí

Dotčené správní úřady: + dokumentace


Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
Budějovice



Městský úřad Soběslav, náměstí Republiky 55/I, 392 01 Soběslav
Odbor životního prostředí
Odbor výstavby a regionálního rozvoje (památková péče)



Městský úřad Tábor, Žižkovo Náměstí 2, 390 01 Tábor
Odbor životního prostředí
Odbor rozvoje (památková péče)



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, U
Výstaviště 16, P.O. Box 32, 370 21 České Budějovice



Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Tábor,
Palackého 350, 390 01 Tábor

České

Odbory MŽP se žádostí o vyjádření (dokumentace k dispozici v sekretariátu OPVIP):


odbor ochrany ovzduší



odbor obecné ochrany přírody a krajiny



odbor ochrany vod

Oznamovatel (bez přílohy):
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zpracovatel dokumentace (bez přílohy):
EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
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