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ROZHODNUTÍ 

 
Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „Krajský úřad“) jako 
příslušného správního orgánu podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném 
znění (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.).  
Krajský úřad na základě oznámení, které podal oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty státní organizace, 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234 (dále též „oznamovatel“), a po 
provedeném zjišťovacím řízení podle ust. § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. rozhodl, že předložený záměr:  

„ Propojení MÚK Dráchov a silnice I/3 “ 

nemá významný vliv na životní prost ředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. 

1. Identifika ční údaje  

a) Název záměru  

 „Propojení MÚK Dráchov a silnice I/3“ 

b) zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 

Bod 9.1 v kategorii II (Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy).   

c) Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 
278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234. 

Zpracovatel oznámení: Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, spol s.r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10. 

2. Kapacita (rozsah) zám ěru:  

délka úpravy silnice i s nadjezdem je 360,696 m 

3. Umíst ění záměru  (kraj, obec, katastrální území)  

kraj: Jihočeský 
obec: Řípec 
kat. území: Dráchov  

4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry:  
Záměrem je vybudování mimoúrovňového křížení přeložky silnice I/23 s trasou nové železniční dráhy v km 58,560 
v návaznosti na řešení dálniční křižovatky MÚK Dráchov. 

Čj.:  KUJCK 19332/2016 OZZL   
Sp.zn.:   OZZL 92950/2015   

 datum: 02.02.2016  vyřizuje:  Ing. Petr Lázni čka  telefon: 386 720 770

+LVDCY11KCKXW+   
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5. Stru čný popis technického a technologického řešení: 

Předmětem projektu je mimoúrovňové křížení přeložky silnice I/23 s trasou nové železniční dráhy v km 58,560 
v návaznosti na řešení dálniční křižovatky MÚK Dráchov, na kterou směrově a výškově navazuje. Přeložka 
přechází nadjezdem nad tratí a v dalším úseku klesá k stávající silnici I/3. Celková délka úpravy i s nadjezdem je 
360,696 m. Vlastní nadjezd je dlouhý 54 m. V začátku úseku se přeložka odpojuje od přeložky silnice I/23, která je 
v současné době realizovaná v rámci stavby 0308A dálnice D3 a v konci úseku je přeložka napojena na šířkově 
upravenou stávající silniční komunikaci I/3. Součástí záměru bude prostorová redukce stávající křižovatky silnic I/3 
a 1/23, neboť vzhledem k přerušení železniční tratí a zrušení stávajícího úrovňového přejezdu se stávající silnice 
I/23 stane pouze obslužnou komunikací pro stávající zástavbu. V místě přejezdu vznikne pouze zabezpečený 
úrovňový přechod pro chodce a dojde k převedení dopravy na novou přeložku cca 250 m jižně od stávající silnice. 

6. Došlá vyjád ření 

Krajský úřad obdržel k oznámení celkem 2 vyjádření dotčených správních úřadů (Krajská hygienická stanice, 
Česká inspekce životního prostředí) a neobdržel žádné vyjádření veřejnosti.  

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje se sídlem v Českých Bud ějovicích  ve vyjádření ze dne 6. 1. 
2016, čj.: KHSJC 35128/2015/HOK.JH uvádí, že dojde přemístění liniového zdroje dále od obytných a rekreačních 
objektů a část silnice bude sloužit pouze jako účelová komunikace pro přístup ke stávajícím objektům a tím dojde 
ke snížení hlukové zátěže. K záměru nemá připomínky a nepožaduje posuzování. 

Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát České Bud ějovice  ve vyjádření ze dne 11. 1. 2016,  
zn.: ČIŽP/42/IPP/1600168.001/16/CDV uvádí, že na části dotčeného území se nyní nachází deponie zeminy a 
k záměru nemá připomínky a nepožaduje posuzování. 

7. Odůvodn ění 

Oznámení zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu předložila dne 17. 12. 2015 v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 
100/2001 Sb. Správa železniční dopravní cesty státní organizace, Stavební správa západ. Zpracovatelem 
oznámení je kolektiv společnosti EKOLA group, spol. s.r.o., vedený Ing. Liborem Ládyšem, který je autorizovanou 
osobou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení obsahovalo stanovisko NATURA, které bylo vydáno dne 
5. 6. 2015 a územní rozhodnutí pro stavbu „Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. Doubí 
u Tábora. Záměr naplňuje bod 9.1 kategorie II (Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních 
komunikací I. a II. třídy) přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. Záměr byl dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. podroben 
zjišťovacímu řízení. Informace o zahájení zjišťovacího řízení ze dne 20. 12. 2015 s čj. KUJCK 93088/2015 OZZL 
byla elektronicky zveřejněna na www.cenia.cz  pod označením JHC765 a dne 21. 12. 2015 vyvěšena na úřední 
desce Jihočeského kraje. Obec Řípec zveřejnila tuto informaci na úřední desce dne 23. 12. 2015. Každý mohl své 
námitky ke zjišťovacímu řízení uplatnit do 20 dnů od vyvěšení oznámení o zahájení řízení na úřední desce 
Jihočeského kraje. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit závazná stanoviska dotčené orgány. Krajský úřad obdržel k 
oznámení celkem 2 vyjádření dotčených správních úřadů a žádné vyjádření veřejnosti. Krajský úřad dospěl k 
rozhodnutí na základě podaného oznámení, umístění záměru, předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a na 
životní prostředí, níže uvedené charakteristiky záměru a vyjádření dotčených úřadů. Správní úřady neměly 
k oznámení připomínky.  

Krajský ú řad v rámci zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní 
prostředí a zda bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., hodnotil záměr na základě kritérií uvedených 
v příloze č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., tj. charakteristika záměru, umístění záměru, charakteristika 
předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a řídil se následujícími úvahami.  

Charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na obyvatelstvo a životní prost ředí  

Z hlediska emisí dojde ke snížení stávajícího imisního zatížení v daném místě, neboť stávající část silnice se 
změní na obslužnou silnici ke stávajícím objektům, u nichž dojde ke snížení imisního zatížení. Klesne rovněž 
hladina hluku a s rezervou splní platné hygienické limity v denní i noční době v původní i v nové lokalitě. Vzhledem 
k tomu, že stavební jámy budou mít dno 0,5 m pod hladinou podzemní vody, bude při výstavbě probíhat neustálé 
čerpání z každé stavební jámy přes usazovací jímku. Usazené kaly budou odváženy na skládku. Ovlivňování 
podzemních vod bude pouze při zakládání mostního objektu. Realizací stavby dojde k navýšení odtoku srážkových 
vod úměrně k nárůstu zpevněné plochy. Odvodnění mostu bude svedeno do již vybudovaného odvodnění drážního 
tělesa. V období výstavby budou veškeré látky a mechanizmy zabezpečeny tak, aby nemohlo docházet ke 
znečištění půdy. Veškeré pozemky potřebné pro stavbu již byly vyjmuty ze ZPF a PUPFL. Pro zamezení eroze 
budou svahy osázeny cca 3 800 keři. V místě záměru ani v jeho blízkosti se nenacházejí ložiska nerostných 
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surovin, sesuvná ani poddolovaná území. Tyto jmenované jevy tedy nebudou nijak ovlivněny. Zásah bude lokální 
vzhledem ke zpevněným plochám. V roce 2011 byl proveden zoologický průzkum, na jehož základě bylo požádáno 
o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, která byla vydána dne 15. 5. 2012. Nyní je na části 
pozemku deponie zeminy, která bude využita pro stavbu, takže nelze předpokládat významný zásah do fauny na 
lokalitě. V zájmovém území se nevyskytuje žádný významný krajinný prvek, ani se zde nenachází žádné zvláště 
chráněné území. V oznámení záměru jsou konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na 
životní prostředí požadované v příloze č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené oznámení je zpracováno na úrovni 
stávajících podkladů, zejména projektové dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše základních 
složek životního prostředí.  
 
Na základě vyhodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., oznámení záměru a vyjádření 
k němu uplatněných, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný negativní vliv na životní prostředí a 
nepodléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad na základě výše uvedeného nepovažuje za 
nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona, neboť vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví 
jsou jednoznačně určeny a není potřeba je v dalším procesu posuzování upřesňovat a doplňovat.  

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS II, České Budějovice 
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., a to do 15 dnů ode dne 
doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. 
i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb. musí dotčená veřejnost předložit v odvolání. 
 
 
Ing. Karel Černý   
vedoucí odboru životního prostředí,                                                  
zemědělství a lesnictví        

 

     

„otisk úředního razítka“ 

 

Toto rozhodnutí Jiho český kraj a Obec Řípec bezodkladn ě zveřejní na své ú řední desce nejmén ě 15 dnů a 

musí být zve řejněno též zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 

Rozhodnutí je doručováno dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a dle § 25 odst. 3 

téhož zákona se písemnost patnáctým dnem po vyv ěšení na ú řední desce Krajského ú řadu – Jiho český kraj 

považuje za doru čenou. 

  

Po uplynutí lh ůty a vyzna čení údaj ů do záznamu o zve řejnění, musí být neprodlen ě zasláno vyrozumění o 

vyvěšení Krajského ú řadu – Jiho český kraj, Odbor životního prost ředí, zemědělství a lesnictví. 

 

Záznam o zve řejnění:  

 

Vyvěšeno dne: …………………………     Sejmuto dne: ………………………… 

 

 
Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 

Razítko a podpis: …………………………………………………… 
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Obdrží:  

účastníci řízení veřejnou vyhláškou 

DS Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Obdrží pro zve řejnění veřejnou vyhláškou nejmén ě 15 dní:  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační    
DS Obec Řípec, Řípec 39, 391 29 Řípec 

 
Obdrží po nabytí právní moci (s vyzna čením)  

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (radní Ing. Hana Tůmová, Ph.D.) 
DS Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
DS Obec Řípec, Řípec 39, 391 29 Řípec  
DS Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32, 

370 21 České Budějovice                                 
DS  Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice, Na Sadech 25, 370 71  České Budějovice 
DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
DS Městský úřad Soběslav odbor životního prostředí, náměstí Republiky 59/I, 392 01 Soběslav  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy  a silničního hospodářství, vedoucí odboru Ing. Jiří Klása 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor reg. rozvoje,  úz. plánování, stavebního řádu a investic - vedoucí odboru 
Ing. Luboš Průcha 
  
      
              
  


