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Věc: Předání záv ěru zjiš ťovacího řízení s žádostí o zve řejnění 
 
 
Krajský úřad – Jihočeský kraj provedl jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) 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“) zjišťovací řízení podle § 7 zákona k záměru 
„Silnice II/147 – obchvat hráze rybníka Mnichovec“.  Na základě písemných vyjádření dotčených správních 
úřadů vydal krajský ú řad závěr zjiš ťovacího řízení, který Vám v příloze zasílá. 
 
Obec Žimutice žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení (bez příloh) 
na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, v místním 
rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme obec Žimutice v souladu s § 16 odst. 4 
zákona o zaslání vyrozum ění o dni vyv ěšení záv ěru zjiš ťovacího řízení a o tom, jakým dalším zp ůsobem byl 
závěr ješt ě zveřejněn. 
 
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stránkách České 
informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia  nebo na internetových stránkách kraje www.kraj-
jihocesky.cz  (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví). 
 
 
 
 
 
Ing. Karel  Černý   
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha:  závěr zjišťovacího řízení 

číslo jednací: KUJCK 23469/2012 OZZL/7/Hon   datum: 11.10. 2012  vyřizuje: Mgr. Jakub Honetschläger   telefon: 386 720 739
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Rozdělovník k písemnosti čj.: KUJCK 23469/2012 OZZL/7/Hon - ze dne 11. října 2012 
 
Dotčené samosprávné celky: 
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice       
- Obec Žimutice, Žimutice 44, 373 66 Žimutice - DS           
        
Dotčené správní ú řady:  
- Česká inspekce životního prostředí České Budějovice,  
                          U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice  - DS            
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,    
  Na Sadech 1858/25, 370 71 České Budějovice - DS          
 
Oznamovatel: 
- PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno - DS 
 
Na vědomí: 
- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - DS 
- INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno        2 x oznámení 
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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:   Silnice II/147 – obchvat hráze rybníka Mnichovec 
 
Kapacita a charakter zám ěru:  Předmětem posuzovaného záměru je výstavba obchvatu hráze rybníka Mnichovec 
v rámci úseku silnice II/147 v k.ú. Žimutice. Realizací záměru dojde k zajištění kapacity, bezpečnosti a přiměřeného 
komfortu dopravy na silnici II/147, a to vymístěním silnice z hráze rybníka, která nemá vyhovující parametry pro 
silniční provoz (zejména šířkové uspořádání) a dostatečnou únosnost (zejména mostky přes výpusti z rybníka). 
Účelem záměru je také zlepšení parametrů a propustnosti silnice v souvislosti s dostavbou 3. a 4. bloku jaderné 
elektrárny Temelín. Celková délka záměru je cca 0,7 km. Záměr přímo navazuje na přeložku silnice II/147 "Soubor 
staveb 03". K tomuto záměru, který zahrnoval obchvat obcí Bečice, Žimutice a Bzí, vydal krajský úřad dne 27. 7. 
2012 závěr zjišťovacího řízení s výsledkem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování. Údaje o záměru "Soubor 
staveb 03" jsou uvedeny na informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) pod kódem 
JHC593. 
 
  
Umíst ění: kraj: Jihočeský  
                 obec: Žimutice 
                 kat. území: Žimutice 
 
Oznamovatel : PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

  IČ: 25564901 
 
 
II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek:  
 
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Soubor staveb 03“ doručena 2 vyjádření (Česká inspekce životního 
prostředí, OI České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích). 
 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích nemá k záměru žádné připomínky 
a nepožaduje další posuzování podle zákona. Upozorňuje pouze na nutnost zajištění souladu záměru s územně 
plánovací dokumentací obce a kraje (do zahájení územního řízení stavby) 
Upozornění ohledně zajištění souladu záměru s územně plánovacími dokumentacemi není předmětem posuzování 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona.  
 
Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice (dále jen „ČIŽP“) nepožaduje další posuzování podle 
zákona a to za předpokladu, že realizací záměru nebude ohrožena vydatnost a kvalita zdrojů podzemních vod 
v zájmovém území a dále za předpokladu, že s odpady vznikajícími při realizaci a provozování záměru bude 
nakládáno dle zákona o odpadech.  

číslo jednací:  KUJCK 23469/2012 OZZL/7/Hon   datum: 11.10. 2012  vyřizuje: Mgr. Jakub Honetschläger   telefon: 386 720 739
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Upozornění týkající se nakládání s odpady odkazuje na zákonná ustanovení a nemá charakter připomínky. 
Realizace záměru nepředpokládá zhoršení vydatnosti a kvality zdrojů podzemních vod. V období výstavy budou 
učiněna opatření k eliminaci úniku látek škodlivým vodám, což je zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího 
řízení.   
 
 
III. Závěr:  
 
 
Záměr „Silnice II/147 – obchvat hráze rybníka Mnichovec“  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 

 
 
„Silnice II/147 – obchvat hráze rybníka Mnichovec“ 

 
 

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: 
 

 
� Zařízení staveniště nesituovat v blízkosti obytných a/nebo rekreačních objektů. 

 
� V průběhu výstavby přijmout opatření k zamezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště 

(očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, neprovádění zemních 
prací v nepříznivých obdobích, omezení doby volného skladování sypkých materiálů, skrápění povrchu 
staveniště resp. další). Tato opatření požadovat po dodavateli stavebních a konstrukčních prací a v 
průběhu výstavby kontrolovat. 

 
� V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) úplně vyloučit stavební činnost. 

 
� V období výstavby věnovat pozornost při nakládání se znečišťujícími látkami jak v prostoru zařízení 

staveniště tak i přímo v prostoru výstavby. Průběžně provádět preventivní kontrolu mechanizmů proti úniku 
ropných látek. Opravy mechanizmů, jejich čištění a manipulace s ropnými látkami provádět pouze na 
plochách k tomu určených a náležitě k tomuto účelu vybavených. Staveniště vybavit prostředky pro sanaci 
úniku pohonných hmot nebo jiných škodlivých látek. 

 
� Zařízení staveniště neumísťovat v bezprostřední blízkosti nivy Židovy strouhy nebo při okrajích vodních 

ploch. 
 

� Provést projekt vegetačních úprav. K vegetačním úpravám použít pouze autochtonní (původní) druhy 
krajinné zeleně a vytvořit podmínky pro jejich přirozený vývoj. Jako přirozenou bariéru větrné eroze zajistit 
mimo stromové výsadby i výsadbu keřového patra.  

 
� Kácení dřevin provádět mimo vegetační a hnízdní období (březen - srpen), zajistit včasné (zimní) 

odstranění větví a kmenů po smýcení porostů (zamezí se jejich využití jako náhradního hnízdiště). 
 

� Při vytváření plánu organizace a výstavby přeložky silnice zajistit vhodné trasy pro stavební dopravu a 
dopravu zemních hmot, primárně v trase záměru a mimo obytnou zástavbu. Stavební dopravu směrovat na 
hlavní komunikační síť, omezit průjezd klidovými částmi obcí. 

 
� Odpady neponechávat na místě. Odpady shromažďovat dle jejich druhů a následně zneškodňovat 

prostřednictvím odborné firmy v souladu s aktuálně platnou legislativou. 
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Odůvodn ění: 
 
 
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru, že záměr nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí 
a veřejné zdraví na základě charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů 
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 2 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 těchto vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího 
řízení nenahrazuje vyjádření a rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů. 
 
 
 
Ing. Karel  Černý   
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví 
 
 
 
Došlá vyjád ření (v p říloze):  
1. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 2. 10. 2012 
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č.Budějovicích ze dne 26. 9. 2012 
 


