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Věc: ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně některých 
souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále 
jen „zákon“) 
 
 
I. Identifika ční údaje:  
 
Název:  Obchvat obce Temelín 
 
Kapacita a charakter zám ěru: Předmětem posuzovaného záměru je výstavba dvoupruhové přeložky silnice II/141 
a II/138 v kategorii S 7,5/70 a S 7,5/50, která odvede tranzitní dopravu z obce Temelín. Délka celého 
posuzovaného úseku je 4,267 km. Posuzovaný záměr bude součástí sítě návozních tras pro dostavbu jaderné 
elektrárny Temelín. 
 
Posuzovaný úsek je rozdělen do dvou částí: 

 
1. část – přeložka silnice II/141 ve směru od Týna nad Vltavou až po napojení opět na silnici II/141 ve směru 

od obce Temelín na obec Sedlec v silniční kategorii S 7,5/70  
2. část – přeložka silnice II/138 rozdělená na dva dílčí úseky: 

A. – úsek ve směru od obce Albrechtice nad Vltavou až k napojení na silnici III/1417 směrem na 
Lhotu pod Horami (km 0,0 – 1,2), kategorie S 7,5/50 

B. – úsek od silnice III/1417 až po napojení na silnici II/141 ve směru od obce Temelín na obec 
Sedlec, kategorie S 7,5/70 (Součástí tohoto úseku je i výstavba kruhové křižovatky v místě 
napojení na silnici II/141). 

 
 
 
Umíst ění:  kraj: Jihočeský  
                 obce: Temelín, Všemyslice 
                 kat. území: Temelín, Bohunice nad Vltavou 
 
Oznamovatel : ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 
             IČ: 45274649 
 
II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek:  
 
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Obchvat obce Temelín“ doručena 3 vyjádření (Česká inspekce životního 
prostředí, OI České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, 
Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – oddělení ochrany přírody a krajiny 
a EIA). 
 
Česká inspekce životního prost ředí (dále jen „ČIŽP“), z pohledu ochrany p řírody zdůrazňuje, že práce na 
realizaci záměru nemohou být zahájeny před vydáním výjimky příslušným orgánem ochrany přírody ze základních 
podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů stanovených v ust. § 50 zákona o ochraně přírody. Posuzovaná 
přeložka kříží dva vodní toky a to bezejmenný levostranný přítok Palečkova potoka a Sedlecký potok. Oba vodní 
toky jsou významnými krajinnými prvky podle zákona o ochraně přírody a před jakýmkoli zásahem do nich musí být 
vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody. 

Čj.: KUJCK 43318/2013/OZZL  
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Záměr předpokládá kácení dřevin mimo les, v této souvislosti upozorňujeme na nutnost dodržení ust. § 8 zákona o 
ochraně přírody. Za pokácené dřeviny ČIŽP doporučuje provézt adekvátní náhradní výsadbu. 
 
Výše uvedená upozornění jsou zákonnými ustanoveními a nemají charakter připomínek, doporučení je zohledněno 
v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 
 
ČIŽP z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že množství emitovaných znečišťujících látek během výstavby bude 
nezbytné minimalizovat odpovídajícími opatřeními např.: zajistit očistu stavebních mechanizmů a nákladních 
automobilů před výjezdem ze staveniště na silniční síť, zajistit pravidelnou očistu vozovek příjezdových komunikací 
na staveniště, zajistit pravidelné skrápění prašných ploch, při přepravě sypkých materiálů používat k zakrytí 
nákladu plachty. Případné deponie výkopového materiálu je nezbytné umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné 
zástavby. 
 
Částečně převzato do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 
 
Z vodohospodá řského hlediska ČIŽP s realizací záměru souhlasí, přičemž je nutno na trase výstavby 
identifikovat zdroje podzemní vody a neohrozit jejich současnou kvalitu a vydatnost, případně navrhnout sledování 
v průběhu výstavby. 
 
Převzato do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 
 
Z hlediska ochrany lesa ČIŽP uvádí, že předmětným záměrem dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí 
lesa (PUPFL) na ploše 0,03 ha trvalým záborem a na ploše 0,007 ha dočasným záborem. ČIŽP upozorňuje, že 
PUPFL jsou chráněny podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), v platném znění. Realizací záměru dojde k zásahu do lesa jako významného krajinného prvku. 
V případě souhlasu se záměrem ČIŽP upozorňuje, že je třeba při přípravě stavby, její realizaci a pří odnětí lesních 
pozemků plnění funkcí lesa, případně při omezení jejich užívání, postupovat v souladu s těmito ustanoveními 
zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění: § 11 odst. 1 a odst. 4, § 13 odst. 1, odst. 2 a odst. 3, § 14, § 15 odst. 2 a 
odst. 3 a § 16. 
 
Výše uvedená upozornění odkazují na zákonná ustanovení a nemají charakter připomínek. 
 
Z pohledu odpadového hospodá řství nemá ČIŽP k předloženému oznámení záměru žádné zásadní připomínky. 
 
Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje  se sídlem v Českých Bud ějovicích upozorňuje, že bude 
v rámci zkušebního provozu v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů přímým měřením prokázat, že hluk šířící se 
z dopravy z provozu přeložky silnice II/138 a II/141 – obchvatu obce Temelín nepřekračuje na hranici jednotlivých 
chráněných prostorů v denní i noční době hygienické limity hluku stanovené aktuálně platnou legislativou. 
 
Zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 
 
Krajský ú řad Jiho český kraj, odbor životního prost ředí, zemědělství a lesnictví – odd ělení ochrany p řírody 
a krajiny a EIA uvádí, že v místě křížení vodoteče „Palečkův potok“ staničení km 0,407 je navržen rámový propust 
(P2) o rozměrech 2x1,5 m. Tímto místem je však vymapován a veden dálkový migrační koridor pro zvířata (Anděl 
P., Mináriková T. a Andreas M. (eds.) 2010: Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, 137 
s.). Uvedené místo je vedené jako křížení liniové stavby silnice s dálkovým migračním koridorem. Stávající 
komunikace v rámci mapování intenzit dopravy (Výsledky celostátního sčítání dopravy 2010, ŘSD) vykazují roční 
průměr denních intenzit dopravy (RPDI) v počtu 1 746 vozidel denně. Tato doprava je v rámci technických 
hodnocení řešena jako střední 1000 – 10 000 vozidel za 24h (zdroj: Technické podmínky - TP 180, Migrační 
objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, ŘSD 2006). Správní orgán proto 
požaduje v daném místě zvýšit navrhovanou min. světlou výšku navrženého rámového propustu na světlost 
alespoň 2x2 m se zachováním alespoň jedné třetiny dna propustu suché a vyvýšené pro umožnění volné migrace 
drobných obratlovců v linii koridoru vodoteče. Stávající zatížení silnice dopravou by pro ostatní velké obratlovce 
poté nemělo být nepřekonatelnou překážkou a lze tak poté souhlasit s navrženým řešením migrační průstupnosti 
na dálkovém migračním koridoru. 
 
Zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 
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III. Závěr:  
 
Záměr „Obchvat obce Temelín“  naplňuje dikci bodu 9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a 
místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle 
§ 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. Na základě 
provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad – Jihočeský 
kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr 

 
 

„Obchvat obce Temelín“ 
 

n e m á  významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e   posuzován podle zákona, 
 

 
 
za těchto podmínek: 
 

• Přímým měřením prokázat, že hluk šířící se z dopravy z provozu přeložky silnice II/138 a II/141 – obchvatu 
obce Temelín nepřekračuje na hranici jednotlivých chráněných prostorů v denní i noční době hygienické 
limity hluku stanovené aktuálně platnou legislativou. 
 

• Případné deponie výkopového materiálu umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. 
 

• Na trase výstavby identifikovat zdroje podzemní vody a neohrozit jejich současnou kvalitu a vydatnost. 
 

• Zajistit odpovídající kompenzační výsadbu za pokácené dřeviny. Rozsah a umístění náhradní výsadby 
stanovit ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 

 
• V místě křížení vodoteče „Palečkův potok“ staničení km 0,407 zvýšit navrhovanou min. světlou výšku 

navrženého rámového propustu na světlost alespoň 2x2 m se zachováním alespoň jedné třetiny dna 
propustu suché a vyvýšené pro umožnění volné migrace drobných obratlovců v linii koridoru vodoteče. 

 
 

 
Odůvodn ění:  
 
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění 
záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel 
k oznámení celkem 3 vyjádření. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených správních úřadů 
vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy 
záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci 
záměru. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z došlých vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny 
v závěru zjišťovacího řízení. 

 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle 
zvláštních právních předpisů. 
 
 
 
Ing. Karel  Černý   
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví 
 
 
 
Došlá vyjád ření (v p říloze):  
1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 25. 7. 2013 
2. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 30. 7. 2013 
3. Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví – oddělení 

ochrany přírody a krajiny a EIA ze dne 8. 8. 2013 


