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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:   Smíšená zóna Bavorovice-jih, technická a dopravní i nfrastruktura  
 
Kapacita a charakter zám ěru:   
 
Předmětem posuzovaného záměru je výstavba technické a dopravní infrastruktury, jenž bude zajišťovat obsluhu 
plánované smíšené komerčně obytné zóny Bavorovice-jih (není součástí posuzovaného záměru). Dopravní 
infrastruktura spočívá ve zkapacitnění silnice I/20 v podobě rozšíření na čtyřpruhovou směrově dělenou 
komunikaci, ve vybudování okružní křižovatky na uvedené komunikaci a rovněž ve výstavbě čtyř páteřních 
vnitroareálových komunikací. Technická infrastruktura bude tvořena horkovodní přípojkou z dálkového přivaděče 
JETE pro zásobování teplem, posílením a protažením vodovodního řádu z obce Dasný pro zásobování vodou, 
odvodem dešťových a splaškových vod (kanalizační sběrače, ČOV o kapacitě 1066 EO) a zajištěním napojení na 
stávající elektrické vedení a telefonní kabel. 
 
 
Umíst ění: kraj: Jihočeský  
                obec: Hluboká nad Vltavou 
                kat. území: Bavorovice 
 
Oznamovatel : ARACENA s.r.o., U Parku 1150, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
                       IČ: 28021495 
  
II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek:  
 
V rámci zjišťovacího řízení bylo k záměru „Smíšená zóna Bavorovice-jih, technická a dopravní infrastruktura“ 
doručeno 9 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice, Krajská hygienická stanice 
Jihočeského kraje, Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí, Statutární město České 
Budějovice, CALLA sdružení pro záchranu prostředí (2 vyjádření), Česká společnost ornitologická, Sdružení 
Jihočeské matky, Hnutí DUHA místní skupina České Budějovice). 
 
 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích nemá k záměru žádné připomínky 
a nepožaduje další posuzování podle zákona. 
 
 
Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice (dále jen „ČIŽP“) považuje za zásadní nedostatek 
oznámení záměru řešení pouze části celkového záměru. V oznámení není dostatečně zhodnocena kumulace vlivů 
záměru s jinými známými záměry – zejména se záměrem smíšené zóny Bavorovice. ČIŽP proto navrhuje další 
posuzování. Při zpracování dokumentace by se zpracovatel měl zaměřit zejména na: 
 
• porovnání s nulovou variantou – vliv záměru na EVL Vrbenské rybníky a ptačí oblast Českobudějovické rybníky, 
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• posouzení kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů, tzn. posouzení vlivu celého záměru (tj. 
technická a dopravní infrastruktura + smíšená zóna Bavorovice), 
 
• provedení naturového hodnocení podle § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. pro celkový záměr tj. včetně pro 
smíšenou zónu Bavorovice, 
 
• zpracování rozptylové studie. 
 
 
Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí z hlediska svých kompetencí k 
předloženému oznámení záměru ve zjišťovacím řízení vyslovuje připomínky z hlediska orgánu ochrany ovzduší 
týkající se nárůstu dopravy a emisí v rámci města České Budějovice a upozorňuje na nesrovnalosti specifikované 
ve vyjádření orgánu ochrany ZPF a nutnost jejich dořešení.  

 
 

Statutární město České Budějovice sděluje, že záměr výstavby smíšené zóny Bavorovice – jih je nutné podmínit 
dopravními stavbami řešícími dopravu na území Českých Budějovic jako je obchvat města – dálnice D3, „Severní 
tangenta“, v horším případě „Severní spojka“. Bez dokončení uvedených dopravních staveb město České 
Budějovice se záměrem výstavby smíšené zóny Bavorovice – jih zásadně nesouhlasí, protože nelze připustit 
budování nových zdrojů dopravy podobného rozsahu, které budou mít výrazný negativní dopad na dopravu v 
Českých Budějovicích. Předložený návrh musí být důkladněji posouzen zejména v oblastech negativního dopadu 
na území ve správě statutárního města České Budějovice, protože předložená projektová dokumentace dopad na 
území v katastru Českých Budějovic vůbec neřeší. Dále statutární město České Budějovice žádá, aby, jako 
územně samosprávní celek, bylo účastníkem všech řízení spojených s touto stavbou, protože se města svou 
generovanou dopravní zátěží přímo dotýká. 
 
 
Dle vyjádření Sdružení Jihočeské matky nebyly v oznámení zohledněny všechny problémové oblasti vlivů na 
chráněná území Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a rezervace Vrbenské rybníky. Jedná se například o: 
zastavění zemědělských pozemků, změny mikroklimatických poměrů, významnou imisní a hlukovou zátěž, snížení 
estetických hodnot krajiny, riziko světelného znečištění prostředí a riziko znečištění chráněného území odpady. 
 
 
Hnutí DUHA místní skupina České Budějovice nesouhlasí s předložením jen části záměru, která přímo neřeší 
vlastní smíšenou zónu. Za problémové body, na které by měl být v dokumentaci kladem zvýšený důraz, považuje 
vlivy na chráněná území (PR Vrbenské rybníky, PO Českobudějovické rybníky, EVL Vrbenské rybníky, PP 
Vrbenská tůň), vlivy na Husu Velkou a účinnost ČOV. 
 
 
CALLA sdružení pro záchranu prostředí ve svých vyjádřeních požaduje další posuzování podle zákona. Za 
nejzávažnější body považuje: posouzení záměru jako celku, posouzení variant záměru, vyhodnocení vlivů na 
krajinný ráz včetně smíšené zóny, zábor zemědělské plochy, navýšení dopravy, vlivy na Husu velkou a jiné druhy 
ptáků. 
 
Česká společnost ornitologická požaduje další posuzování podle zákona. V rámci posuzování požaduje: posuzení 
kumulativních vlivů záměrů „Smíšená zóna Bavorovice-jih, technická a dopravní infrastruktura“ a „Obchodní zóna 
Bavorovice-jih“ a to včetně naturového hodnocení, vyhodnocení vlivů na husu velkou v rámci celého záměru a se 
zřetelem na potravní zdroje a vazby, posouzení hluku s ohledem na návštěvníky PR Vrbenské rybníky. Nesouhlasí 
s hodnocením vlivů na ostatní předměty ochrany PO Českobudějovické rybníky.   
 
III. Závěr:  
 
Záměr „Smíšená zóna Bavorovice-jih, technická a dopravní i nfrastruktura “ 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. Podlimitně záměr dále naplňuje dikci bodu 1.9 (Čistírny odpadních 
vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených 
obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm) kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Záměr 
naplňuje rovněž dikci § 4 odst. 1 písm. e) zákona (jako záměr, který dle stanoviska orgánu ochrany přírody může 
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí 
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oblasti). 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: 
 

„Smíšená zóna Bavorovice-jih, technická a dopravní infrastruktura“ 
 

m ů ž e  m í t  významný negativní vliv na životní prostředí a b u d e   posuzován podle zákona. 
 
 
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci vlivů záměru na 
životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné zpracovat především 
s důrazem na následující oblasti: 
 

- Kumulace vlivů záměru s plánovanou smíšenou komerčně obytnou zónou včetně vyhodnocení vlivů na 
území NATURA 2000. 
 

- Podrobné vyhodnocení na všechny předměty ochrany ptačí oblasti Českobudějovické rybníky v rámci 
vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000. 
  

- Podrobné vyhodnocení vlivů na ovzduší v širším kontextu včetně v důsledku realizace záměru 
generované dopravy a zpracování rozptylové studie. 

 
- Varianty předkládaného záměru včetně vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000.  

 
- dále je pot řeba v dokumentaci zohlednit či vypo řádat všechny požadavky na dopln ění, připomínky 

a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjád řeních (viz. p řílohy).  
 
 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků stanovuje příslušný 
úřad počet dokumentací na 8 pare + 1 x v elektronické podobě. 

 
Odůvodn ění: 
 
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru, že záměr může 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 9 vyjádření. Připomínky vzešlé z 
vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti je nutné vypořádat 
případně zohlednit při zpracování dokumentace k záměru. Statutární město České Budějovice bylo vzhledem 
k faktu, že jeho správní obvod zasahuje do záměrem dotčeného území zahrnuto v souladu s ustanovením § 3 
písm. d) zákona mezi dotčené územní samosprávné celky. 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 31. 10. 2012 
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č.Budějovicích ze dne 7. 11. 2012 
3. Vyjádření Magistrátu města České Budějovice - odboru ochrany životního prostředí ze dne 5. 11. 2012 
4. Vyjádření Statutárního města České Budějovice ze dne 5. 11. 2012 
5. Vyjádření sdružení Hnutí DUHA místní skupina České Budějovice ze dne 7. 11. 2012 
6. Vyjádření sdružení Calla-Sdružení pro záchranu prostředí ze dne 6. 11. 2012 
7. Vyjádření sdružení Česká společnost ornitologická ze dne 6. 11. 2012 
8. Vyjádření sdružení Jihočeské matky o.s. ze dne 5. 11. 2012 
9. Vyjádření sdružení Calla-Sdružení pro záchranu prostředí ze dne 6. 11. 2012 


