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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:  Přeložka silnice II/137 mezi obcemi Březnice a Sudoměřice 
 
Kapacita a charakter zám ěru:  Předmětem posuzovaného záměru je výstavba přeložky silnice II/137, která 
odvede tranzitní dopravu z obcí Březnice a Hodětín. Přeložka je navržena v celé své délce 4,34 km jako 
dvoupruhová v kategorii S 9,5/70 a povede v trase stávající silnice III/13717 a v trase stávajících místních 
komunikací. Posuzovaný záměr bude součástí sítě návozních tras pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín a je 
navržen v jedné variantě. Kapacita posuzované stavby silnice II/137 plně respektuje současný i výhledový stav 
dopravních intenzit a bude dostatečná jak pro intenzity v období dostavby jaderné elektrárny Temelín (JETE), tak 
ve výhledovém období v roce 2030. 
 
Umíst ění:  kraj: Jihočeský  
                 obce: Sudoměřice u Bechyně, Hodětín, Březnice 
                 kat. území: Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice, Blatec u Hodětína, Březnice u Bechyně 
 
 
Oznamovatel : AGP – nova spol. s r.o., Tř. 28. října 17, 371 01 České Budějovice 
             IČ: 14500493 
 
 
II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek:  
 
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Přeložka silnice II/137 mezi obcemi Březnice a Sudoměřice“ doručena 3 
vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje 
se sídlem v Českých Budějovicích a Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí). 
 
Česká inspekce životního prost ředí (dále jen „ČIŽP“), z hlediska ochrany p řírody upozorňuje, že v oznámení 
záměru není vyhodnocen možný vliv stavby na přírodní park Černická obora, v jehož těsné blízkosti (cca 20 m od 
hranice) má být realizována. 
 
K výše uvedenému zpracovatel oznámení doplnil: 
 
V textu oznámení je konstatováno, že „Realizací navrhované silnice nebudou dotčeny významné přírodní ani 
kulturní a historické charakteristiky území. Přeložka není vedena v nové stopě, ale po stávající nevyužívané cestě. 
Z hlediska vlivu na krajinný ráz lze stavbu bez problému realizovat.“ Uvedené konstatování bylo formulováno 
s vědomím, že se v blízkosti posuzované stavby nachází hranice přírodního parku. Stávající silnice II/137 vede po 
hranici přírodního parku Černická obora, nové směrové vedení silnice II/137 je v blízkosti přírodního parku 
plánováno ve stopě dnes existující a používané silnice III. třídy. Z uvedených důvodů nepředpokládáme negativní 
ovlivnění přírodního parku Černická obora. 
 
Připomínka týkající se přírodního parku Černická obora byla zapracována do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 
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Z hlediska odpadového hospodá řství ČIŽP uvádí, že v kapitole B.III.3. Odpady je uvedeno, že při výstavbě lze 
předpokládat mírně přebytkovou bilanci výkopového materiálu (zeminy). Přebytek bude možno využít v jiných 
silničních stavbách, které jsou v souvislosti s dostavbou JETE připravovány nebo jej bude nutné uložit do trvalých 
deponií. Z tabulky přehledu odpadu vznikajícího při výstavbě vyplývá, že se mimo jiné předpokládá vznik odpadu 
kat. č. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 v množství cca 1.000 t. K tomu ČIŽP uvádí, že 
pokud bude výkopová zemina uložena do trvalých deponií, je v případě splnění všech podmínek stanovených v § 3 
odst. 5, resp. odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
odpadech“), možné tuto přebytečnou výkopovou zeminu považovat za vedlejší produkt; v případě, že definice 
vedlejšího produktu nebude splněna, vztahuje se na nakládání s touto přebytečnou výkopovou zeminou zákon o 
odpadech v plném rozsahu. 
 
Zpracovatel oznámení k výše uvedenému doplnil: 
 
Výčet odpadů v rámci zjišťovacího řízení je orientační, přesný výčet odpadů, které budou vznikat během výstavby 
a vyčíslení množství bude provedeno v následujících stupních projektové přípravy i s ohledem na citovaný 
legislativní předpis.  
 
ČIŽP z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod a ochrany lesa nemá k předloženému oznámení záměru žádné 
připomínky. 
 
Městský ú řad Tábor, odbor životního prost ředí nemá z hlediska ochrany p řírody a krajiny, nakládání s 
odpady a lesního hospodá řství žádných připomínek. 
 
Z hlediska ochrany zem ědělského p ůdního fondu uvádí, že jsou záměrem „Přeložka silnice II/137 mezi obcemi 
Březnice a Sudoměřice u Bechyně“ dotčeny pozemky dle KN, druh pozemků trvalý travní porost a orná půda 
náležející dle § 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. do ZPF. Vzhledem k této skutečnosti je k vydání rozhodnutí o 
umístění předmětné stavby nezbytný souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Tento souhlas je 
vydáván formou závazného stanoviska (příp. rozhodnutí ve správním řízení, pokud bude stavba příslušným 
stavebním úřadem povolena na tzv. „ohlášení“), a to na základě žádosti podané stavebníkem, případně jeho 
zplnomocněným zástupcem. 
 
Výše uvedené upozornění odkazuje na zákonné povinnosti a nemá charakter připomínky. 
 
Z hlediska vodního hospodá řství  nemá vodoprávní úřad zásadních připomínek za předpokladu, že bude 
respektováno doporučení uvedené v předloženém záměru, které se týká návrhu: 

− protierozních opatření pro období výstavby z důvodu možného ohrožení povrchových vod erozním 
odnosem zemních částic 

− opatření k minimalizaci možného znečištění ropnými látkami pro období výstavby 
Dále Městský úřad Tábor upozorňuje, že je nutno respektovat CHOPAV Třeboňská pánev, neboť předložený 
záměr se částečně dotýká jeho hranice. 
 
K výše uvedenému zpracovatel oznámení doplnil následující: 
 
1) Požadavek na zpracování návrhu protierozních opatření v období výstavby je uveden v textu oznámení a měl by 
být i součástí návrhu opatření.  
 
2) Únik ropných látek ne staveništi považujeme za havárii. Postup v případě že havárie nastane, bude specifikován 
v havarijním řádu, požadavek na jeho zpracování je součástí návrhu opatření. 
 
3) CHOPAV – stávající silnice II/137 vede přes území CHOPAV. Posuzovaný záměr využije existující silnice III. 
třídy a místní komunikace a dojde tak k přesunu již dnes existující dopravy z vnitřní části CHOPAV na jeho hranici.  
Během výstavby je nutno postupovat v souladu s platnými právními předpisy na ochranu vod.  
 
Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje  se sídlem v Českých Bud ějovicích  nemá k předloženému 
oznámení záměru žádné připomínky. 
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III. Závěr:  
 
Záměr „P řeložka silnice II/137 mezi obcemi B řeznice a Sudom ěřice“  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 

 
 

„P řeložka silnice II/137 mezi obcemi B řeznice a Sudom ěřice“ 
 

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

 
 
za této podmínky: 
 

• Realizací stavby nebude negativně ovlivněn přírodní park Černická obora. 
 

 
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 5. 12. 2012 
2. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 19. 12. 2012 
3. Vyjádření Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí ze dne 10. 12. 2012 


