ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK 28293/2006 OZZL/76/Hon datum: 5.5. 2011

vyřizuje: Mgr. Jakub Honetschläger

telefon: 386 720 739

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 pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb.,
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní
prostředí
záměru
„Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Želnava – Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní
Zvonková“.

I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Průběh posuzování před veřejným projednáním











Dne 10.10.2006 obdržel Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále
jen „krajský úřad“), oznámení záměru „Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Želnava – Nová
Pec – Bližší Lhota – Zadní Zvonková“ (dále jen „záměr“) s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu, zpracované
Mgr. Václavem Novákem. Oznamovatelem záměru byl Jihočeský Kraj.
Dne 11.10.2006 bylo oznámení záměru rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne 4.1.2007 vydal krajský úřad závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona, ve kterém je konstatováno, že
záměr bude posuzován podle zákona. Oznámení bylo uznáno za dokumentaci. Zpracováním posudku byl
následně pověřen RNDr. Libor Krajíček.
Dne 26.2.2007 byla na základě doporučení zpracovatele posudku vrácena dokumentace oznamovateli
k přepracování.
Dne 30.10.2009 obdržel krajský úřad dokumentaci s náležitostmi dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu
zpracovanou autorizovanou osobou Mgr. Václavem Novákem. Dokumentace byla dne 5.11.2009 zaslána
dotčeným územně samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům k zveřejnění a vyjádření.
Na základě doporučení zpracovatele posudku ze dne 15.1.2010 vrátil krajský úřad předloženou dokumentaci
oznamovateli k doplnění.
Doplněnou dokumentaci obdržel krajský úřad dne 29.3.2010. Doplněná dokumentace byla dne 31.3.2010
zaslána dotčeným územně samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům k zveřejnění a vyjádření.
Posudek krajský úřad obdržel dne 11.3.2011 a dne 21.3.2011 jej rozeslal dotčeným územně samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne 26.4.2011 se konalo veřejné projednání dokumentace a posudku vlivů záměru na životní prostředí podle §
17 zákona.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne 26.4.2011 od
16:00 do 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu Nová Pec.
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3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání v souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky č. 457/2001 Sb., byl krajským úřadem pověřen Mgr.
Jakub Honetschläger.
4. Předmět veřejného projednání.
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek a vyjádření dotčených správních úřadů
a dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti k záměru „Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a
III/1634 v úseku Želnava – Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní Zvonková“, které krajský úřad obdržel podle § 8 a § 9
zákona.
5. Účastníci veřejného projednání
Zástupci oznamovatele:

Mgr. Andrea Tetourová - Krajský úřad - Jihočeský kraj
Ing. Pavel Mandík – Pragoprojekt a.s.
Ing. Karel Bartyzal – Pragoprojekt a.s.

Zpracovatel dokumentace:

Mgr. Václav Novák

Zpracovatel posudku:

RNDr. Libor Krajíček

Spoluzpracovatelé posudku:

Mgr. Ondřej Volf
Ing. Jiří Štolc
Ing. Pavel Kraus

Dotčené územní samosprávné celky – obec Nová Pec:
Dotčené správní úřady:

Milena Fudyová
Ing. Josef Majer, Správa NP a CHKO Šumava
Ing. Michal Huszár, Správa NP a CHKO Šumava

Krajský úřad Jihočeského kraje:
Mgr. Jakub Honetschläger
Ing. Petr Láznička
Vladislav Machovec DiS.
Veřejnost:

6 osob

6. Program veřejného projednání
1.
2.
3.
4.

Úvod
Vystoupení zástupců jednotlivých stran
Diskuse
Závěr

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájil Mgr. Jakub Honetschläger, pověřený krajským úřadem řízením veřejného projednání.
V úvodu seznámil přítomné s cílem veřejného projednání a jeho programem, představil zástupce jednotlivých stran
a uvedl základní údaje o procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona. Dále provedl rekapitulaci
jednotlivých kroků procesu posouzení vlivů na životní prostředí posuzovaného záměru.
Následně vystoupila zástupkyně oznamovatele Mgr. Andrea Tetourová, která vysvětlila potřebnost realizace
záměru, jeho postupné přípravy i úpravy v projektu. Ing. Pavel Mandík poté představil záměr z technické stránky a
zdůraznil šetrnost projektu ve vztahu k životnímu prostředí.
Dále vystoupil zpracovatel dokumentace Mgr. Václav Novák, který stručně seznámil přítomné s obsahem
dokumentace a doplňku dokumentace.
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Poté byl vyzván zpracovatel posudku RNDr. Libor Krajíček, aby zhodnotil úroveň zpracování dokumentace EIA, její
úplnost a případně její nedostatky a nepřesnosti. Zpracovatel posudku takto ve svém vystoupení učinil.
Rozebral všechny podstatné části dokumentace a předal slovo Mgr. Ondřeji Volfovi, který přítomné seznámil
s obsahem Hodnocení vlivů na území Natura 2000, jež je součástí posudku. RNDr. Libor Krajíček následně
představil nejdůležitější podmínky stanoviska a konstatoval, že za uvedených podmínek je možné vydat souhlas
s realizací záměru.
Za Obec Novou Pec vystoupila místostarostka Milena Fudyová, která uvedla, že obec Nová Pec nemá připomínky
k posudku.

Následně vystoupil zástupce Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, pracoviště Horní Planá
Ing. Josef Majer s konstatováním, že Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava letos na jaře
zadala zpracování entomologického průzkumu v úseku „státní hranice – Přední Zvonková“. Podle výsledků tohoto
průzkumu by měla Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava v koordinaci s ostatními stranami
postupovat v dalších etapách (výstavba výhyben, změny vodního režimu apod.).
Mgr. Jakub Honetschläger poté přečetl došlá vyjádření k posudku s tím, že tato vyjádření byla předána
zpracovateli posudku RNDr. Liboru Krajíčkovi, který v nich uvedené připomínky vypořádá a případně na jejich
základě upraví návrh stanoviska.
Diskuse:
V diskusi zástupci veřejnosti nevznesli žádné dotazy.
III. ZÁVĚR
V závěru veřejného projednání Mgr. Jakub Honetschläger 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.
Jako pověřená osoba konstatoval, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání posudku
a současně dokumentace k záměru „Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Želnava – Nová Pec
– Bližší Lhota – Zadní Zvonková“ 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.

Zpracoval: Mgr. Jakub Honetschläger

Příloha: Prezenční listina

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
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Rozdělovník k písemnosti č.j. KUJCK 28293/2006 OZZL/76/Hon ze dne 5. května 2011:
Dotčené samosprávné celky:
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Město Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá - DS
- Obec Nová Pec, Nové Chalupy 34, 384 62 Nová Pec - DS
Dotčené správní úřady:
- Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov - DS
- odbor životního prostředí a zemědělství
- Městský úřad Horní Planá, Náměstí 54, Horní Planá - DS
- odbor životního prostředí
- Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice - DS
- odbor životního prostředí
- Městský úřad Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary - DS
- odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
- Česká inspekce životního prostředí České Budějovice, Dr. Stejskala 6,
P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice - DS
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Český Krumlov,
Havraní 594, 381 01 Český Krumlov - DS
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Prachatice,
Nemocniční 204, 383 01 Prachatice - DS
- Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1.máje 260,
385 01 Vimperk - DS
- Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL - oddělení vodního hospodářství a integrované prevence

Oznamovatel:
- Krajský úřad – Jihočeský kraj, ODSH – Mgr. Andrea Tetourová

Na vědomí:
- Mgr. Václav Novák, Hřbitovní 449, 398 11 Protivín
- MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - DS
- Atelier T-plan, s.r.o, RNDr. Krajíček Libor, Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice - DS
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