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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 108964/2018
Sp.zn.: OZZL 107080/2018/jikor

datum: 28. 8. 2018

vyřizuje: Ing. Jitka Kořínková

Telefon: 386 720 611

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení.
Krajský úřad - Jihočeský kraj, 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), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 7 zákona oznámení záměru „I/23 Kardašova
Řečice – obchvat“ zpracovaného podle přílohy č. 4 k zákonu. Oznamovatelem záměru je v souladu s § 6 odst. 1
zákona Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 - Nusle, IČO 65993390. Sdělujeme Vám,
že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Předmětem záměru je výstavba jižního obchvatu Kardašovy Řečice. Trasa pro obchvat silnice I/23 je po opuštění
stávající silnice I/23, vedena jižně pod zástavbou Kardašovy Řečice, v koridoru mezi okrajem obytné zástavby a
zemědělským výrobním areálem, přičemž zde částečně prochází mj. přes stávající zahrady. Po překonání říčky
Řečice se trasa těsně kolem několika rodinných domků stáčí na východ a poté již v téměř zcela přímém směru vede
až do místa, kde má být předmětná část stavby ukončena, předtím však ještě mimoúrovňově překonává železniční
trať. Délka předmětného obchvatu silnice činí 4 230 m. Trasa obchvatu silnice I/23 je řešena v kategorii S 9,5/80.
Návrhová rychlost je 80 km/h.
Město Kardašova Řečice a obec Pluhův Žďár jako dotčený územně samosprávný celek neprodleně zveřejní
v souladu s § 16 odst. 2 zákona na úřední desce informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení
nahlížet. Doba zveřejnění je dle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením
město Kardašova Řečice a obec Pluhův Žďár zašle příslušnému úřadu písemné vyrozumění o dni vyvěšení
informace o oznámení na úřední desce (informaci lze zaslat také na e-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz), a to
v nejkratším možném termínu.
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou v souladu s § 6 odst. 8
zákona 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 30 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 požadavku dalšího
posuzování záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí
má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
Do oznámení 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 222 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 na internetových
stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) nebo
(www.mzp.cz/eia) - kód záměru JHC872 případně na stránkách http://www.kraj-jihocesky.cz/ (Krajský úřad, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení IPPC a EIA
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Oznamovatel
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 - Nusle – DS
Dotčené územní samosprávné celky
 Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice - osobně
 Město Kardašova Řečice, nám. Jaromíra Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice – poštou
 Obec Pluhův Žďár, Pluhův Žďár č.p. 66, 378 24 Pluhův Žďár – poštou

1x oznámení
1x oznámení

Dotčené orgány






Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, Klášterská 135/II, 377 22
Jindřichův Hradec – poštou
1 x oznámení
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Jindřichův Hradec, Bezručova 857/II,
37701 Jindřichův Hradec – poštou
1 x oznámení
Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice – poštou
1 x oznámení
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy, Správa CHKO
Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň – poštou
1 x oznámení
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – zde
 oddělení vodního hospodářství
 oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
 oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000

Na vědomí
 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice – DS
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy, Náměstí Přemysla Otakara II. č. 34,
370 01 České Budějovice - DS
 JP EPROJ s. r. o., U Statku 301/1, 736 01, Havířov - Bludovice - DS
 Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, Klášterská 135/II, 377 22
Jindřichův Hradec - DS

Dále obdrží (se žádostí 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
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