
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  �eské Bud�jovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 070 
e.mail: honetschlager@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz 

Stránka 1 

V�c: ZÁV�R ZJI�	OVACÍHO 
ÍZENÍ

podle § 7 zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na �ivotní prost�edí a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na �ivotní prost�edí), ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� (dále 
jen �zákon�) 

I. Identifika�ní údaje:

Název:  Hlinský p�ivad�� - 1. etapa a p�elo�ka silnice III/0341 

Kapacita a charakter zám�ru: P�edm�tem projektu je výstavba 1. etapy Hlinského p�ivad��e a p�elo�ky silnice 
III/0341, p�i�em� pro stavbu �ásti �Hlinský p�ivad�� - 1. etapa� je podmi	ující stavbou projekt �Propojení Hlinská � 
Hrani�ní, �eské Bud�jovice�, který bude v rámci územního �ízení projednán sou�asn� s touto stavbou. Napojení 
uvedených staveb je �e�eno p�es okru�ní k�i�ovatku. P�elo�ka silnice III/0341 následn� zajistí napojení na dálnici 
D3 v dob� její realizace, konkrétn� na MÚK Hlinsko. Posuzovaný úsek je navr�en v jedné variant� s celkovou 
délkou 1,155 km. Pozemní komunikace je v první �ásti úseku �e�ena jako místní komunikace II. t�ídy (dopravn�
významná sb�rná komunikace s omezením p�ímého p�ipojení sousedních nemovitostí). V �e�ené lokalit� jsou 
navr�eny dv� k�i�ovatky. V km 0,13942 je navr�ena styková k�i�ovatka a v km 0,27448 je situován st�ed nov�
navr�ené okru�ní k�i�ovatky o vn�j�ím pr�m�ru 35,00 m. Dále trasa komunikace k�i�uje stávající vodote� - 
Vrátecký potok. V tomto prostoru je navr�eno p�emost�ní potoka jednopólovým mostním objektem. Pro výstavbu 
posuzované silnice bude nezbytný zábor v rozsahu 2,92 ha z v�t�í �ásti na p�dách zem�d�lského p�dního fondu 
(90,7%). Trvalý zábor ZPF se bude odehrávat na mén� kvalitních p�dách ve III. t�íd� ochrany (1,79 ha tj., 61,2 %) 
a ve IV. t�íd� ochrany (0,86 ha, tj. 29,5 %). Nedojde k zásahu do nejkvalitn�j�ích p�d v I. a II. t�íd� ochrany ZPF. 

Umíst�ní: kraj: Jiho�eský  
                  

     obec: �eské Bud�jovice, Rudolfov  
                  

     kat. území: �eské Bud�jovice 4, Hlinsko u Vráta 

Oznamovatel: IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7 
                        I�: 45799016  

  

II. Souhrnné vypo�ádání p�ipomínek:

V rámci zji��ovacího �ízení byla k zám�ru �Hlinský p�ivad�� - 1. etapa a p�elo�ka silnice III/0341� doru�ena 4 
vyjád�ení (�eská inspekce �ivotního prost�edí, OI �eské Bud�jovice, Krajská hygienická stanice Jiho�eského 
kraje, Magistrát m�sta �eské Bud�jovice, odbor ochrany �ivotního prost�edí, Statutární m�sto �eské Bud�jovice). 

Krajská hygienická stanice Jiho�eského kraje se sídlem v �eských Bud�jovicích upozor�uje, �e bude 
po�adovat v souladu se zák. �. 258/2000 Sb., ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, stanovit pro posuzované dopravní 
stavby zku�ební provoz a v jeho pr�b�hu p�ímým m��ením prokázat, �e dopravní hluk �í�ící se z provozu t�chto 
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staveb nep�ekra�uje na hranici jednotlivých chrán�ných prostor� v denní i no�ní dob� hygienické limity hluku 
stanovené v aktuáln� platném na�. vl. �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 
Upozorn�ní je zohledn�no v podmínkách záv�ru zji��ovacího �ízení. 

Magistrát m�sta �eské Bud�jovice, odbor ochrany �ivotního prost�edí: 

� Z hlediska vodního hospodá�ství doporu�uje pasportizaci studní podle záv�r� hydrogeologického 
posouzení- sledovat kvalitu a mno�ství vody p�ed zahájením výstavby a po dokon�ení. Dále upozor�uje, �e 
p�echod potoka bude p�edm�tem souhlasu vodoprávního ú�adu. 
Záv�ry hydrogeologického posouzení jsou zohledn�ny v podmínkách záv�ru zji��ovacího �ízení. 

� Z hlediska ochrany p�írody a krajiny rekapituluje lokality chrán�né zákonem 114/1992 Sb. o ochran�
p�írody a krajiny v pl. zn�ní, které se nacházejí v míst� realizace zám�ru, pop�ípad� okolí a upozor�uje, �e zám�r 
je podmín�n souhlasným závazným stanoviskem orgánu ochrany p�írody a krajiny. 
Zákonná upozorn�ní vodoprávního ú�adu a orgánu ochrany p�írody vycházejí z p�íslu�ných oborových zákon� a 
budou zohledn�ny v dal�ích stupních �ízení. 

�eská inspekce �ivotního prost�edí, OI �eské Bud�jovice (dále jen ��I�P�) z hlediska ochrany ovzdu�í uvádí, 
�e negativní vlivy v pr�b�hu výstavby musí být eliminovány v�emi vhodnými opat�eními, tj. pou�ívání stavebních 
stroj� v odpovídacím technickém stavu, kropení pra�ných povrch� v pr�b�hu výstavby a realizace stavebních prací 
v co nejkrat�ím termínu. Z vodohospodá�ského hlediska s p�edlo�eným zám�rem souhlasí za p�edpokladu, �e 
výstavbou p�ivad��e a provozem na komunikaci nebudou ovlivn�ny v zájmové oblasti vodní zdroje. �I�P 
doporu�uje u studní umíst�ných v bezprost�ední blízkosti stavby kontroln� sledovat jejich kvalitu a vydatnost ji� 
p�ed zahájením stavby. Z hlediska odpadového hospodá�ství uvádí �I�P p�ipomínku ve v�ci nakládání s pou�itými 
oleji, kdy pova�uje za vhodn�j�í pou�ít systému zp�tného odb�ru pro zaji�t�ní p�ednostní regenerace v souladu s 
§29 zákona o odpadech, tj. nakládat s tímto mimo re�im odpad�. 
Uvedené p�ipomínky jsou zohledn�ny v podmínkách záv�ru zji��ovacího �ízení. 

Statutární m�sto �eské Bud�jovice nemá k zám�ru �ádné p�ipomínky a nepo�aduje dal�í posuzování podle 
zákona.

III. Záv�r:

Zám�r �Hlinský p�ivad�� - 1. etapa a p�elo�ka silnice III/0341� napl	uje dikci bodu 9.1 (Novostavby, roz�i�ování a 
p�elo�ky silnic v�ech t�íd a místních komunikací I. a II. t�ídy (zám�ry neuvedené v kategorii I)) kategorie II, p�ílohy 
�. 1 k  zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zji��ovací �ízení za ú�elem zji�t�ní, zda zám�r bude 
posuzován podle zákona. 

Na základ� provedeného zji��ovacího �ízení podle zásad uvedených v p�íloze �. 2 k zákonu do�el Krajský ú�ad � 
Jiho�eský kraj jako p�íslu�ný orgán podle § 22 zákona k záv�ru, �e zám�r 

�Hlinský p�ivad�� - 1. etapa a p�elo�ka silnice III/0341� 

n e m á významný negativní vliv na �ivotní prost�edí a ve�ejné zdraví a n e b u d e  posuzován podle zákona,
za t�chto podmínek: 

� V dal�í p�íprav� a p�i realizaci zám�ru vycházet z projektové dokumentace �Hlinský p�ivad�� - 1. etapa, 
�eské Bud�jovice - projektová dokumentace DÚR a �P�elo�ka silnice III/00341 - sou�ást dálnice D3 310/1 
Úsilné-Hod�jovice�, zpracovatel IKP Consulting Engineers, s.r.o., 11/2013. 

� Zpracovat hlukovou studii pro stavební povolení a up�esnit odpovídající protihluková opat�ení. 

� V pr�b�hu zku�ebního provozu p�ímým m��ením prokázat, �e dopravní hluk �í�ící se z provozu zám�ru 
nep�ekra�uje na hranici jednotlivých chrán�ných prostor� v denní i no�ní dob� hygienické limity hluku 
stanovené v aktuáln� platném na�. vl. �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací. 
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� U domovních studní v bezprost�ední blízkosti stavby kontroln� sledovat kvalitu vody (odb�r vzork� p�ed 
zahájením, v pr�b�hu a po ukon�ení stavby). 

� V pr�b�hu výstavby zám�ru eliminovat v�emi vhodnými opat�eními negativní vlivy na �ivotní prost�edí, tj. 
pou�ívání stavebních stroj� v odpovídacím technickém stavu, kropení pra�ných povrch� v pr�b�hu 
výstavby a realizace stavebních prací v co nejkrat�ím termínu. 

� V rámci nakládání s pou�itými oleji vyu�ít systém zp�tného odb�ru pro zaji�t�ní p�ednostní regenerace v 
souladu s §29 zákona o odpadech, tj. nakládat s tímto mimo re�im odpad�. 

� Zajistit odpovídající kompenza�ní výsadbu za pokácené d�eviny. Rozsah a umíst�ní náhradní výsadby 
stanovit ve spolupráci s p�íslu�ným orgánem ochrany p�írody a krajiny. 

� V rámci provozu zám�ru optimalizovat p�i zimní údr�b� mno�ství posypových solí a zp�sob jejich aplikace. 
Pou�ívat posypové soli s nízkým obsahem p�ím�sí (t��kých kov�). 

Od�vodn�ní: 

Krajský ú�ad dosp�l k vý�e uvedenému záv�ru, �e zám�r nebude mít významný negativní vliv na �ivotní prost�edí 
a ve�ejné zdraví na základ� charakteristiky zám�ru, umíst�ní zám�ru a charakteristiky p�edpokládaných vliv�
zám�ru na obyvatelstvo a �ivotní prost�edí. P�íslu�ný ú�ad obdr�el k oznámení celkem 4 vyjád�ení. Ve�ejnost se 
k oznámení nevyjád�ila. Z vyjád�ení dot�eného územního samosprávného celku a dot�ených správních ú�ad�
vyplývá, �e k zám�ru nebyly vzneseny záva�né p�ipomínky, které by nebylo mo�no v následujících fázích p�ípravy 
zám�ru ú�inn� a beze zbytku �e�it, a které by zásadním zp�sobem zpochybnily nebo bránily p�ípadné realizaci 
zám�ru. V�echny oprávn�né po�adavky, vyplývající z t�chto vyjád�ení, jsou ve form� podmínek uvedeny v záv�ru 
zji��ovacího �ízení. Záv�r zji��ovacího �ízení nenahrazuje vyjád�ení a rozhodnutí podle zvlá�tních právních 
p�edpis�. 

Ing. Karel  �erný   
vedoucí odboru �ivotního prost�edí,  
zem�d�lství a lesnictví 

P�ílohy:
1. Vyjád�ení �eské inspekce �ivotního prost�edí, OI �eské Bud�jovice ze dne 7. 1. 2014 
2. Vyjád�ení KHS Jiho�eského kraje se sídlem v �eských Bud�jovicích ze dne 6. 1. 2014 
3. Vyjád�ení Magistrátu m�sta �eské Bud�jovice - odboru ochrany �ivotního prost�edí ze dne 3. 1. 2014 
4. Vyjád�ení Statutárního m�sta �eské Bud�jovice ze dne 7. 1. 2014 
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Stanovisko IŽP k vliv m zám ru „Hlinský p ivad  – 1. Etapa a p eložka silnice III/0341“. 

Dne 16.12.2013 bylo oblastnímu inspektorátu IŽP v eských Bud jovicích doru eno oznámení 
zám ru „Hlinský p ivad  – 1. Etapa a p eložka silnice III/0341“. Oznamovatelem je spole nost 
IKP Consulting Engineers, s.r.o. 

Zám rem oznamovatele je výstavba 1. etapy Hlinského p ivad e a p eložky silnice III/0341 k p i-
pravované dálnici D3 v eských Bud jovicích o celkové délce 1,155 km. Pro stavbu 1. etapy Hlin-
ského p ivad e je podmi ující stavbou projekt „Propojení Hlinská – Hrani ní, eské Bud jovice.“ 
V ešené lokalit  jsou navrženy dv  k ižovatky.  

Realizací zám ru dojde k trvalému záboru ZPF v rozsahu 2,92 ha, z v tší ásti na p dách zem d l-
ského p dního fondu, nedojde k zásahu do nejkvalitn jších p d v I. a II. t íd  ochrany ZPF. Zám r 
nezasahuje do pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa. Posuzovaný zám r je navržen v souladu s 
územním plánem m sta eské Bud jovice, územním plánem m sta Rudolfov a se zásadami územ-
ního rozvoje Jiho eského kraje.  

Ochrana p írody 

Posuzovaná stavba se nenachází ve zvlášt  chrán ném území dle ust. § 14 zákona . 114/1992 Sb., 
o ochran  p írody a krajiny, v platném zn ní (dále jen „zákon o ochran  p írody“). Nejbližším 
zvlášt  chrán ným územím je p írodní památka T n  u Špa k  (cca 3,7 km JZ sm rem od trasy 
silnice). Dle stanoviska KÚ Jiho eského kraje nem že mít zám r negativní vliv na soustavu NA-
TURA 2000. Nejbližší evropsky významnou lokalitou je EVL T n  u Špa k .  

Na zájmové lokalit  byl b hem zá í 2013 proveden terénní faunistický a floristický pr zkum. P i 
pr zkumu byla zjišt na p ítomnost jednoho zvlášt  chrán ného druhu živo icha uvedeného v p ílo-
ze vyhlášky MŽP . 395/1992 Sb. - vlaštovky obecné. Jelikož tento druh využívá vzdušný prostor 
nad zájmovým územím p eložky k lovu potravy, realizací zám ru nebude významn  ovlivn na. 
Realizace zám ru si vyžádá kácení maximáln  16 ks d evina a cca 20 m2 k ovin. Vliv stavby na 
krajinný ráz byl vyhodnocen jako negativní. 

Trasa p ivad e k íží jeden lokální biokoridor podél Vráteckého potoka a p ibližn  v km 0,58 – 
0,80 vede v soub hu s jižní hranicí lokálního biocentra ( áste n  podmá ené plocha pod malým 
Hlineckým rybní kem), do kterého mírn  zasahuje. V tomto prostoru je navrženo p emost ní poto-
ka jednopólovým mostním objektem s parametry dostate nými pro migraci drobných a st edních 
druh  živo ich . P ed zahájením stavebních prací zpracovatel zám ru doporu uje provést terénní 

Krajský ú ad-Jiho eský kraj 
Odbor životního prost edí, 
zem d lství a lesnictví 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 06 eské Bud jovice 
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pr zkum staveništ  a v p ípad  nalezení zvlášt  chrán ných druh  živo ich  realizovat odpovídající 
ochranná opat ení. VKP ze zákona -Vrátecký potok je tokem nap ímeným, regulovaným, s mini-
mem doprovodné vegetace a tudíž vliv výstavby a provozu na VKP a prvky ÚSES byl vyhodnocen 
jako malý a nevýznamný.   

IŽP z pohledu ochrany p írody nemá k p edloženému zám ru zásadní p ipomínky. 

Ochrana ovzduší 

V zám ru je popsán vliv automobilové dopravy a stavebních prací na kvalitu ovzduší p i výstavb , 
kdy bude docházet k omezenému množství emisí z používaných stroj  a dopravních prost edk . 
Vzhledem k rozsahu stavby by m lo být množství emisí uvol ovaných do vn jšího ovzduší mini-
mální. Negativní vlivy v pr b hu výstavby musí být eliminovány všemi vhodnými opat eními, 
tj. používání stavebních stroj  v odpovídacím technickém stavu, kropení prašných povrch  v pr -
b hu výstavby a realizace stavebních prací v co nejkratším termínu. Údaje o výstupech, konkrétn  o 
ovzduší jsou popsány v kapitole B.III.1., kde je popsán jak stav v období výstavby, tak i emise 
vznikající z p edpokládané intenzity automobilové dopravy.  

P i p ípadné realizaci zám ru nevznikne vyjmenovaný stacionární zdroj zne iš ování ovzduší podle 
p ílohy . 2 k zákonu . 201/2012 Sb. o ochran  ovzduší, ale bude se jednat o liniový zdroj zne iš-
ování ovzduší, kdy budou do vn jšího ovzduší vnášeny zne iš ující látky související s automobi-

lovou dopravou. Obdobn  je popsán vliv zám ru na ovzduší a klima v kapitole D.I.2. p edloženého 
oznámení. Jako sou ást oznámení zám ru je zpracována rozptylová studie podle zákona 201/2012 
Sb., o ochran  ovzduší. V rozptylové studii je popsána úrove  kvality ovzduší v dané lokalit  v et-
n  úrovn  zne išt ní. Zpracovatel rozptylové studie se v této studii zabývá i možným nár stem imi-
sí zne iš ující látky benzo(a)pyren. Podle výsledk  uvedených v rozptylové studii nebude navrho-
vaný zám r po uvedení do provozu zp sobovat p ekra ování imisních limit . 

Posuzovaný zám r nespadá mezi vyjmenované zdroje zne iš ování ovzduší dle zákona o ochran  
ovzduší. Jedná se o liniový zdroj zne iš ování ovzduší a zákonem o ochran  ovzduší nejsou stano-
veny podmínky provozu. 

IŽP nemá k p edpokládané realizaci zám ru z hlediska ochrany ovzduší další p ipomínky. 

Ochrana vod 

IŽP z vodohospodá ského hlediska s p edloženým zám rem souhlasí za p edpokladu, že výstav-
bou p ivad e a provozem na komunikaci nebudou ovlivn ny v zájmové oblasti vodní zdroje. IŽP 
doporu uje u studní umíst ných v bezprost ední blízkosti stavby kontroln  sledovat jejich kvalitu a 
vydatnost již p ed zahájením stavby. 

K oznámení tak, jak je k dnešnímu dni p edloženo, nemá IŽP, z pohledu zákona o vodách, jiné 
p ipomínky. 

Odpadové hospodá ství 

V procesu výstavby budou vznikající odpady p edevším ze skupiny 17 Katalogu odpad , jmenovit  
a kvantitativn  jsou uvedeny nejpodstatn jší spolu se zp sobem nakládání. V sou asné fázi p ípravy 
realizace dosud není provedena bilance zemních prací, nicmén  vzhledem ke konfiguraci terénu zde 
je p edpoklad záporné bilance. Nebude tudíž vznikat p ebytek výkopového materiálu.  Je doporu e-
no maximální využití odpad  jako druhotné suroviny bu  v rámci posuzované stavby, nebo na ji-
ných stavbách. Nakládání s odpady bude zajiš ovat p i výstavb  dodavatel stavby. Zpracovatel kon-
statuje, že v p ípad  dodržování p edpis  nebudou s jejich dalším využitím nebo odstra ováním 
potíže, s ímž lze souhlasit. 
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Odpady, které budou vznikat ve fázi vlastního provozu, budou za azeny do odpadového hospodá -
ství provozovatele, bude vedena evidence odpad .  

K oznámení zám ru má IŽP jen p ipomínku ve v ci nakládání s použitými oleji, kdy považuje za 
vhodn jší použít systému zp tného odb ru pro zajišt ní p ednostní regenerace v souladu s §29 zá-
kona o odpadech, tj. nakládat s tímto mimo režim odpad . 

K oznámení tak, jak je k dnešnímu dni p edloženo, nemá IŽP, z pohledu zákona o odpadech, žád-
né další p ipomínky. 

Otisk razítka 

Ing. Vladimír Jirá ek 
editel oblastního inspektorátu 

Ing. 

Vladimír 

Jirá ek

Digitally signed by Ing. Vladimír 

Jirá ek 

DN: c=CZ, o= eská inspekce 

životního prost edí [I  41693205], 

ou=CIZP - OI eské Bud jovice, 

ou=6076, cn=Ing. Vladimír Jirá ek, 

serialNumber=P272038, 

title= editel oblastního 

inspektorátu 

Date: 2014.01.06 09:48:58 +01'00'



               
               Ing. Ivana Popelová
               átora

802 922    fax: 386 802 952

                         

                                          06.01.2014
                                                                j.: NP-P/1226/2013

. –

Akce: „EIA – –

St

00244732, zas

s o u h l a s  

k u –

v , Hlinsko u Vráta. 

S pozdravem 

Ing. Ivana Popelová
                                                                                        
                                                                               

Krajs

U Zimního stadionu 1952/2



Magistrát

Ing. Mika Svatopluk

1, 2

Internet: http://www.c-budejovice.cz

                                              Tel.:                            E-mail:                                          Datum:
OOŽP/11557/2013/Ko                   38 680 1113               kocerovar@c-budejovice.cz       30. 12. 2013

k akci: "EIA - - - -

100/2001 Sb. 1 zákona, kategorie II, bod 9.1. –
– kategorii I) 

sti: -

oznamovatel: IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
zpracovatel oznámení: EIA SERVIS s.r.o.

: 16. 12. 2013 

1.    - z hlediska 
vodách a o

zení- sledovat kvalitu a 

2 .  -  z hlediska 
Sb.,
V území se nachází lokální biocentrum USES (územního systému ekologické stability) LBC 32 Hlinské, 

(Vrátecký) potok, po kterém vede LBK 30. Vrátecký potok je ze zákona významným krajinným 

k.
okraji 

3.

z hlediska 

Není námitek – zájmovém území je z

–

- Mgr. Honetschläger-

U Zimního stadionu 1952/2
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z hlediska 

4.    

z hlediska í 
Bez námitek.

z hlediska ochrany ovzduší 
v

Bez námitek.
onešová/386 801 123

Odbor z hlediska svých kompetencí 
k vyslovuje souhlas  a  nevyslovuje požadavek 

dalšího 2001 Sb.

a orgánu vycházejí z zákon

( . 

o odpadech apod.).

Ing. Svatopluk M i k a
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