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Čj.: KUJCK 93088/2015 OZZL 
Sp. zn.: OZZL 92950/2015/pela  

 datum: 20.12.2015 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

„Propojení MÚK Dráchov a silnice I/3“ - posuzování vliv ů na životní prost ředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 
– zahájení zjiš ťovacího řízení záměru. 
 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) 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) v platném znění (dále jen zákon), 
Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 6 zákona, oznámení záměru „Propojení MÚK Dráchov a silnice I/3“. 
Oznamovatelem je Správa železniční dopravní cesty státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 
278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234, které bylo zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu. Záměr naplňuje dikci 
bodu 9.1 v kategorii II (Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací 
 I. a II. třídy ..). Záměr podléhá zjišťovacímu řízení, které bude probíhat podle § 7 zákona. 

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 a 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, v současné době 
realizované v rámci stavby 0308A dálnice D3 a v konci úseku je přeložka napojena na šířkově upravenou stávající 
silniční komunikaci I/3. Součástí záměru je 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. 

Obec Řípec žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a 
kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce, a případně i jiným v dotčeném území obvyklým způsobem. 
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o písemné či elektronické (laznicka@kraj-jihocesky.cz) 
vyrozum ění o dni vyv ěšení této informace.         

Podle § 6 odst. 7 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad – 
Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice do 20 dn ů ode dne zve řejnění informace o oznámení na ú řední desce Krajského ú řadu - 
Jiho český kraj.  Ve vyjádřeních je třeba uvést, zda je nutné záměr dále posuzovat podle zákona. V případě 
požadavku posuzování záměru, žádáme, aby vyjádření obsahovalo doporučení, na které oblasti vlivů záměru na 
životní prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí příslušný 
úřad přihlížet. 

Do oznámení lze nahlédnout na internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia  kód záměru JHC765 nebo 
http://www.kraj-jihocesky.cz/  (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví). Do písemné 
formy lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 231 v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 16.30 
hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.  

 
 
 
 
                                                      

Ing. Karel Černý  
vedoucí odboru životního prostředí,   
zemědělství a lesnictví  
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Rozdělovník k písemnosti čj.: KUJCK 93088/2015 OZZL 
 
Dotčené samosprávné celky: 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (radní Ing. Hana Tůmová, Ph.D.) 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 

České Budějovice (se žádostí o vyv ěšení na ú řední desce  po dobu nejméně 15 dní)                                                                                            
Obec Řípec, Řípec 39, 391 29 Řípec (se žádostí o vyv ěšení na ú řední desce )   1 x oznámení 

Dotčené správní ú řady: 
Městský úřad Soběslav odbor životního prostředí, náměstí Republiky 59/I, 392 01 Soběslav   1 x oznámení 
Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32, 

370 21 České Budějovice          1 x oznámení 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní pracoviště 

Tábor,  Palackého 350, 390 01  Tábor       1 x oznámení 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy  a silničního hospodářství, vedoucí odboru Ing. Jiří Klása  
             1 x oznámení 

Oznamovatel: 

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

Na vědomí: 
DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

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

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor reg. rozvoje, úz. plánování, stavebního řádu a investic - vedoucí odboru  
Ing. Luboš Průcha          1 x oznámení 

       

 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


