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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 – zahájení zjišťovacího řízení. 

 
Krajský úřad - Jihočeský kraj, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí),  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 6 zákona oznámení záměru 
„Změna technologie zimní údržby používáním chemických rozmrazovacích materiálů namísto inertního 
posypu na úseku silnice I/39 Želnava, křižovatka s III/1632 – Mokrá, křižovatka s III/15915“ zpracovaného 
podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznamovatelem záměru je v souladu s § 6 odst. 1 zákona Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, správa České Budějovice, se sídlem Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice, IČ: 70971441. Sdělujeme 
Vám, ţe tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.  

 
Navrhovaný záměr předpokládá chemickou údrţbu posypem NaCl doplněných skrápěním roztokem NaCl, CaCl2, 
nebo MgCl2. Celkem se předpokládá pouţití max. 13,5 t soli na 1 km silnice za 1 rok, tj. celkem do 247 t/rok (při 
předpokládaných 100 průjezdech vozidla údrţby). Rozsah záměru je dán hlavně délkou dotčeného úseku 
komunikace. Délka silnice I. třídy v úseku definovaného záměru činí cca 18,3 km. Kapacita záměru je dále 
ovlivněna počtem zásahových dnů a mnoţstvím posypových materiálů pouţitých v konkrétní zimní sezóně. Záměr 
je situován na silnici I/39 na území CHKO Šumava v okresech Český Krumlov a Prachatice. Předpokládá se 
provádění zimní údrţby v období zima 2015/2016 aţ 2020/2021. Na konci uvedeného období bude vyhodnocen 
monitoring vlivu záměru na předměty PO a EVL Šumava, předměty ochrany NP Šumava a CHKO Šumava i vlivu 
na kontaktní ekosystémy. Důvodem poţadavku na povolení chemické údrţby je sjednocení technologie zimní 
údrţby komunikací v příslušném provozním úseku údrţby. 

Obec Želnava, Obec Černá v Pošumaví a Město Horní Planá, jako dotčené územní samosprávné celky 

neprodleně zveřejní v souladu s § 16 odst. 3 zákona na úřední desce informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je 

moţné do oznámení nahlíţet. Doba zveřejnění je dle § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu 

s tímto ustanovením Obec Želnava, Obec Černá v Pošumaví a Město Horní Planá zašlou příslušnému úřadu 

písemné vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce (informaci lze zaslat také na e-

mail: pernikarova@kraj-jihocesky), a to v nejkratším možném termínu.  

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou v souladu s § 6 

odst. 7 zákona zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor 

ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice do 20 dnů  

ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu - Jihočeský kraj. Datum 

vyvěšení informace o zahájení zjišťovacího řízení je uvedeno na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj. 

 

Ve vyjádřeních uvítá příslušný úřad názor, zda je nutné záměr posuzovat podle zákona. V případě poţadavku 

dalšího posuzování záměru ţádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na ţivotní 

prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí příslušný úřad 

přihlíţet.  

 

Do oznámení lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního 

prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 223 v pondělí a ve středu v době od 8.00 

do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě. Dále lze do oznámení nahlédnout  

Čj.: KUJCK 84198/2015/OZZL 
Sp.zn.: OZZL 84185/2015/kaper 

 datum: 13. 11. 2015  vyřizuje: Ing. Kateřina Pernikářová  telefon: 386 720 648 
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na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura ţivotního prostředí (www.cenia.cz/eia) a 

na stránkách Ministerstva ţivotního prostředí (www.mzp.cz/eia) - kód záměru JHC760. 

 

 

Ing. Karel Černý  

vedoucí odboru ţivotního prostředí,  

zemědělství a lesnictví

http://www.cenia.cz/eia
http://www.mzp.cz/eia
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ROZDĚLOVNÍK  

Oznamovatel  

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, se sídlem Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice 

 
Dotčené územní samosprávné celky (na doručenku) 

 Jihočeský kraj, k rukám člena rady paní Ing. Hany Tůmové, Ph.D., U Zimního stadionu 1952/2,  
370 76 České Budějovice 

 Obec Ţelnava, Ţelnava 2, 384 51 Volary                                                                             1 x oznámení 

 Obec Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví                                    1 x oznámení 

 Město Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá                                                                        1 x oznámení 
Pozn.: Ţádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení také v místní části Hůrka a Pernek 

Dotčené správní úřady  

 Městský úřad Horní Planá, odbor ţivotního prostředí, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá                  1 x oznámení 
 

 Městský úřad Volary, odbor výstavby, územního plánování a ţivotního prostředí, Náměstí 25,  
384 51 Volary                                                                                                                                     1 x oznámení 
 

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 370 71 
České Budějovice                                                                                                                              1 x oznámení 

 Správa NP a CHKO Šumava, 1. Máje 260, 385 01 Vimperk                                                             1 x oznámení 

 Oblastní inspektorát ČIŢP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice           1 x oznámení  

 Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví – zde 

  oddělení vodního hospodářství a integrované prevence 

Na vědomí (datovou schránkou) 

 Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované  
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

 Povodí Vltavy, Státní Podnik, Litvínovická 709/5, 370 01 České Budějovice 

 Geo Vision, s.r.o., Částkova 73, 326 00 Plzeň 

 Vojenský újezd Boletice, Boletice 3, 381 01 Boletice u Českého Krumlova 

              

Dále obdrží (se ţádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní) 

 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad - 
Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice  

 


