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Čj.: KUJCK 73548/2016 OZZL 
Sp. zn.: OZZL 69556/2016/pela  

 datum: 26.05.2016 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

„P řeložka silnice II/105, Milevsko“ - 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 „Přeložka silnice II/105, Milevsko“, které bylo 
zpracováno podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznamovatelem je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  
České Budějovice, IČO 70890650. Záměr naplňuje dikci bodu 9.1 v kategorii II (Novostavby, rozšiřování a přeložky 
silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy ..) zákona. Záměr podléhá zjišťovacímu řízení, které bude 
probíhat podle § 7 zákona. Oznámení zpracoval Ing. Petr Mynář s kolektivem ze společnosti INVEK, s.r.o., se 
sídlem Vinohrady 998/46, 639 00 Brno, IČO: 28346581. 

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice č. II/105 ve městě Milevsko. V současnosti je silnice vedena 
centrem města. Záměr je navržen ve dvou variantách. Varianta A je v trase stávajících městských komunikací. 
Toto umístění však prakticky neumožňuje dodržení návrhových parametrů silnice. Významný je i úzký kontakt této 
varianty s obytnou zástavbou. Varianta je v souladu s aktuálně platným územním plánem města. Varianta B je 
optimalizované řešení dále od obytné zástavby města, což umožní dodržení požadovaných parametrů silnice, 
zajistí oddělení místní a tranzitní dopravy, umožní obsluhu přilehlých komerčních areálů a vyloučí úzký kontakt s 
obytnou zástavbou. Tato varianta v současnosti není v souladu s aktuálně platným územním plánem. Trasa 
záměru začíná v obou variantách na silnici I/19 v severovýchodní části města a končí na silnici II/105 jižně od 
města. Délka přeložky je v obou variantách cca 3,5 km, kategorie S7,5 a návrhová rychlost 60 km/h. Oznámení 
doporučuje realizovat variantu B. 

Město Milevsko 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 JHC779 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 73548/2016 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)                                                                            

Město Milevsko, Náměstí  E. Beneše 420, 399 01 Milevsko (se žádostí o vyv ěšení na ú řední desce )  
                1 x oznámení 

Oznamovatel: 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Tetourová   

 

Dotčené správní ú řady: 
Městský úřad Milevsko odbor životního prostředí, Náměstí  E. Beneše 420, 399 01 Milevsko     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 Písek, 
Čapkova 2459,   397 01  Písek            1 x oznámení 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor reg. rozvoje, úz. plánování, stavebního řádu a investic     1 x oznámení 

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

                 1 x oznámení 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice  1 x oznámení 

 

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

DS INVEK s.r.o., Ing. Petr Mynář,  Vinohrady 998/46, 639 00 Brno 

DS   Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – Smíchov      
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


