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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Č.j.: KUJCK 25707/2019
Sp.zn.: OZZL 4478/2019/pezo

datum: 1. 3. 2019

vyřizuje: Ing. Petra Zoubková

telefon: 386 720 735

ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 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“), na základě oznámení, podaného společností
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub TÁBOR, Košínská 266, 390 02 Tábor, IČO 472 67 895, vyjádření dotčených
správních orgánů a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu,
rozhodl
podle ust. § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terénní úpravy
střeliště a ostatních ploch na pozemcích parc. č. 785/1, 785/2, 785/8 a 785/10 k. ú. Čekanice u Tábora“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

1. Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu: Rekonstrukce ochranných valů před střelbou
a terénní úpravy střeliště a ostatních ploch na pozemcích parc. č. 785/1, 785/2, 785/8 a 785/10 k. ú. Čekanice
u Tábora
Bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu“ (tj. 2 500
t/rok)
Kapacita (rozsah) záměru:
Jedná se o změnu stavby před dokončením, která spočívá v navýšení ochranných valů střeliště a nové
manipulační a parkovací propustné plochy v areálu Sportovně střeleckého klubu Tábor v Čekanicích.
Umístění záměru:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Jihočeský
Tábor
Čekanice u Tábora

Oznamovatel: ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub TÁBOR, Košínská 266, 390 02 Tábor, IČO 472 67 895
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Zpracovatel oznámení: Mgr. Barbora Janíčková, Okružní 48, 391 55 Chýnov - Záhostice
2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je především úprava a dokončení projektu, který započal v roce 2013 územním rozhodnutím
o změně využití území na stavbu ,,Rekonstrukce rozšíření a zvýšení ochranného valu a doprovodné terénní
úpravy“, č. j. METAB 46505/2013/SÚ/Hli, následným souhlasem s provedením ohlášené stavby č.j. METAB
49852/2013/SÚ/Hli ze dne 9. 10. 2013 a změnou stavby před dokončením č.j. METAB 35209/2016/SÚ/fada ze dne
18. 7. 2016. Změnou oproti schválenému záměru je návrh manipulační a parkovací plochy a úprava dispozice
ochranných valů a množství využitého materiálu potřebného na prodloužení a dokončení projektu. Kumulace vlivů
nebo kumulace s jinými záměry (kromě původní schválené stavby) se nepředpokládá.
3. Stručný popis technického a technologického řešení:
Jedná se o realizaci terénních úprav, které jsou spojené s navýšením ochranných valů střeliště v areálu Sportovně
Střeleckého Klubu Tábor. A dále s realizací nové zpevněné manipulační a parkovací plochy s propustným
povrchem. Navrhovaný záměr terénních úprav – navýšení ochranných valů po obvodu střeliště je opatřením, které
zvýší bezpečnost při využívání stávajícího sportovního zařízení (střelnice). Nová zpevněná manipulační
a skladovací plocha s propustným povrchem by měla být využívána zejména jako manipulační, dále pro uložení
materiálu určeného pro opravy střeliště a souvisejících objektů, a také jako parkoviště pro návštěvníky a techniku
potřebnou k opravám v areálu střelnice. Ochranné valy budou navýšeny ve východní, severní a západní části
areálu. Nová zpevněná plocha bude realizována ve východní části areálu mezi stávajícími ochrannými valy.
Ochranný val na východní straně areálu bude navýšen na výškovou úroveň 448,80 (snížená část valu)
a ve zvýšené části na výškovou úroveň 454,0. Severní část valu bude navýšena na výškovou úroveň 454,0,
přičemž na západní straně bude tato část valu navazovat na stávající část valu ve výškové úrovni 454,75. Ve
středu severní části navyšovaného valu bude výšková úroveň zemní části valu na proměnné úrovni 453,44 až
451,50. Do výškové úrovně 454,0 bude val navýšen pomocí ochranné palisády z dřevěných prvků (pražců)
s nosnou dřevěnou konstrukcí. Východní část navýšení ochranných valů bude realizována podél stávající
spojovací chodby střeliště. Výšková úroveň navýšení bude proměnná od úrovně 454,0 až k úrovni 446,45. Nová
zpevněná manipulační a parkovací plocha bude realizována ve východní části areálu. Plocha bude vyspádována
jižním a východním směrem k vsakovací rýze, která bude umístěna po obvodu plochy. Pro rekonstrukci a terénní
úpravy jsou využívány inertní materiály a odpady na základě souhlasu s provozováním zařízení k využívání
odpadů a jeho provozním řádem. V zařízení dojde k navýšení kapacity (schválený projekt 58 308 m 3) o 19 145,4
m3 materiálu.
Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených
v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
I. Charakteristika záměru
Záměr investora spočívá v realizaci terénních úprav, které jsou spojené s navýšením ochranných valů střeliště
v areálu Sportovně Střeleckého Klubu Tábor, a dále v realizaci nové zpevněné manipulační a parkovací plochy
s propustným povrchem. Tato plocha by měla byt využívána zejména jako manipulační, dále pro uložení materiálu
určeného pro opravy střeliště a souvisejících objektů, a také jako parkoviště pro návštěvníky a techniku potřebnou
k opravám v areálu střelnice. Jedná se o změnu stavby před dokončením. Pro rekonstrukci a terénní úpravy jsou
využívány inertní materiály a odpady na základě souhlasu s provozováním zařízení k využívání odpadů a jeho
provozním řádem. V zařízení dojde k navýšení kapacity (schválený projekt 58 308 m 3), a to o 19 145,4 m3
materiálu.
Realizace záměru nevyžaduje zábor půdy ze zemědělského půdního fondu. Pozemky, na nichž je záměr
realizován, jsou v současné době využívané jako areál střelnice. Není předpokládán vznik odpadních ani
splaškových vod. Dešťové vody jsou likvidovány vsakem do podloží.
Na základě souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu k terénním úpravám nebo
rekultivaci lidskou činností postižených pozemků k záměru „Rekonstrukce ochranného valu a doprovodné terénní
úpravy areálu sportovně střeleckého klubu Tábor“ je možné jako vstupní materiál používat odpady splňující
technické požadavky na odpady využitelné na povrchu terénu uvedené v příloze č. 10 – tab. 10.1 a 10.2 vyhl.
č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
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Za největší zatížení pro dané území lze označit silniční dopravu na přilehlých komunikacích. V průběhu realizace
projektu se předpokládá dočasné navýšení provozu při navážení materiálu, vzhledem k delšímu časovému období,
po které bude stavba realizována, se nepředpokládá zátěž nad míru únosného zatížení.
II. Umístění záměru
Záměr je navrhován ve stávajícím areálu Sportovně střeleckého klubu v Táboře. Pozemky se nacházejí
v nezastavěné části obce při komunikaci III/00347. Ta se na jihu kříží se silnicí I/19, která na východní straně tvoří
sjezd z dokončovaného úseku plánované dálnice D3 Nová hospoda – Tábor. Vlastní lokalita dotčeného areálu je
umístěna mimo souvislou zástavbu a nenachází se v oblasti mající zvláštní historický, kulturní nebo archeologický
význam.
Lokalita není součástí územního systému ekologické stability (ÚSES) a skladebné části územních systémů
ekologické stability nejsou vymezeny ani v těsném okolí záměrem dotčené plochy.
V nejbližším okolí ani v dosahu možných vlivů se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nebo lokality soustavy Natura 2000.
Vlastní lokalita výstavby oznamovaného záměru se nachází v II. vnějším pásmu vodní nádrže Jordán, ke stavbě
vydal v rámci územního řízení a stavebního povolení realizované stavby souhlasné stanovisko také Jihočeský
vodárenský svaz (č. j. 357/A/2013 1314-01A ze dne 21. 5. 2013). V rámci stavby je dotčen výústní objekt
bezejmenného drobného vodního toku, který bude stabilizován v souladu se stanoviskem správce povodí
(stanovisko Povodí Vltavy č. j. 22538/2013-142 ze dne 11. 6. 2013, vydané v rámci územního řízení a stavebního
povolení realizované stavby).
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy
Areál střelnice je umístěn v nezastavěné části obce mimo obydlenou oblast. Rekonstrukce, navýšení a změna
dispozice valů přinese jako očekávanou změnu splnění balistických norem a také lepší odhlučnění střelby v areálu
střelnice.
Vlivy na ovzduší a klima
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládají negativní vlivy na ovzduší a klima.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivem realizace projektu nedojde k překročení hlukových limitů, ani se nezmění jiné fyzikální a biologické
charakteristiky. Po dokončení stavby valů dojde k účinnějšímu odstínění hluku z areálu střelnice. Hluk z provozu
střelnice (střelby) bude před kolaudací stavby změřen v souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice
(č. j. KHSJC 20326/2015/HOK TA ze dne 5. 8. 2015 vydaným v rámci řízení o změně stavby před dokončením,
případně dle stanoviska vydaného v následném řízení).
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Dotčeným vodním tokem je bezejmenný vodní tok (jeho vyústění), které bude v rámci stavby stabilizováno. Terénní
úpravy budou technicky řešeny tak, aby nemohlo docházet ke zhoršení odtokových poměrů a ke splavení
odplavitelného materiálu nebo znečištění toku závadnými látkami. Nevznikají nepropustné zpevněné plochy, které
by bylo nutné dále vodohospodářsky řešit. Vliv na kvalitu a množství povrchové a podzemní vody je v důsledku
realizace záměru minimální. Záměr řeší problematické části areálu a blízké cyklostezky, které byly dotčeny
v uplynulých letech krátkodobým zatopením tak, aby byly místní odtokové poměry zlepšeny.
Vlivy na půdu a krajinu
Při realizaci projektu dojde pouze k rozšíření stávajícího stavu. Skrytím drnu a úpravou terénu pozemku bude
zasažena pouze půda, jejíž hodnota není vzhledem k původnímu vzniku prostoru z navážky stavebních materiálů
významná. Jde tedy o úpravy, které nemají významný vliv na kvalitu půdy.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí a přírodní zdroje v posuzované lokalitě nejsou záměrem nijak narušeny.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Přímé vlivy na faunu, flóru, ani zásahy do biotopů chráněných i jiných druhů nejsou očekávány. Náletové dřeviny,
které byly poškozeny užíváním prostoru pro střelby a pozdějším navážením materiálu na stavbu náspu, byly
vykáceny v souladu s rozhodnutím MěÚ Tábor, č.j. S-META 49079/2015 OŽP/Šo 7 ze dne 6. 1. 2016.
Vykácená zeleň bude nahrazena porostem novým. Po dokončení terénních úprav dojde k ozelenění svahů
náhradní výsadbou v souladu s uvedeným rozhodnutím a projektovou dokumentací.
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Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z hlediska akceptovatelnosti a únosnosti
území. Z hlediska tohoto nebyl nalezen natolik závažný faktor, který by bránil realizaci předloženého záměru
při předpokladu plnění všech relevantních povinností daných platnou legislativou. Zhodnoceny byly v rámci záměru
všechny vstupy a výstupy, které s provozem záměru souvisejí. V místě záměru nebyly shledány žádné významné
prvky, či překážky, které by bránily realizaci záměru. Cílem oznámení bylo hodnocení a posouzení možného vlivu
záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze
konstatovat, že za předpokladu splnění všech preventivních opatření nebude provoz záměru představovat
navýšení vlivu na životní prostředí ani zdraví obyvatel oproti stávajícímu stavu. V oznámení záměru jsou
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivů záměru na životní prostředí požadované v příloze č. 3
k zákonu. Na základě vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, 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. Celkově byly v oznámení negativní vlivy realizace záměru na jednotlivé
složky životního prostředí vyhodnoceny jako akceptovatelné.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, který je příslušným úřadem podle § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 11. 1. 2018
oznámení záměru „Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terénní úpravy střeliště a ostatních ploch na
pozemcích parc. č. 785/1, 785/2, 785/8 a 785/10 k. ú. Čekanice u Tábora“, které podala společnost ČSS, z.s. sportovně střelecký klub TÁBOR, Košínská 266, 390 02 Tábor, IČO 472 67 895. Předložené oznámení splňovalo
náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona, proto příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem č.j. KUJCK 7353/2019 ze
dne 16. 1. 2019. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce
Jihočeského kraje dne 17. 1. 2019 a na úřední desce města Tábor dne 21. 1. 2019. V téže lhůtě bylo oznámení
rozesláno k vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Rovněž byly
oznámení záměru a informace o probíhajícím zjišťovacím řízení zveřejněny na internetových stránkách agentury
CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) nebo (www.mzp.cz/eia) - kód záměru
JHC885 a na stránkách http://www.kraj-jihocesky.cz/ (Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví. Lhůta pro vyjádření k oznámení byla do 16. 2. 2019. Cílem zjišťovacího řízení je u záměrů
a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní
prostředí, případně zda mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti a zda budou posuzovány podle zákona. Při určování, zda záměr nebo jeho
změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru,
k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením a k okolnosti, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou
limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:


Oznámení záměru „Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terénní úpravy střeliště a ostatních ploch
na pozemcích parc. č. 785/1, 785/2, 785/8 a 785/10 k. ú. Čekanice u Tábora“, které zpracovala Mgr. Barbora
Janíčková, Okružní 48, 391 55 Chýnov - Záhostice



Vyjádření uvedená v bodě 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení:






Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vyjádření ze dne 1. 2. 2019,
č.j. KHSJC 01416/2019/HOK TA
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí vyjádření ze dne 23. 1. 2019 č.j. METAB 3968/2019/OŽP/Maš
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice vyjádření ze dne 11. 2. 2019,
zn. ČIŽP/42/2019/1269
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava vyjádření ze dne 28. 1. 2019 zn. 5552/2019-142/Nek
SP-2013/6093
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního
hospodářství vyjádření ze dne 8. 2. 2019 č.j. 19906/2019/OZZL/1
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5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jč kraje) ve svém
stanovisku uvádí, že závazná stanoviska KHS Jč kraje č.j. KHSJC 09726/2013/HOK.TA ze dne 14. 5. 2013 a čj.
KHSJC 20326/2015/HOK TA ze dne byla vázána na splnění podmínky, že před vydáním kolaudačního souhlasu
budou KHS Jč kraje předloženy výsledky měření hluku prokazující, že i po provedených úpravách ochranného valu
a terénu v areálu střelnice Sportovně střeleckého klubu v Táboře – Čekanicích nedochází k překračování
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí
střelnice – nejbližších objektů k bydlení čp. 52 a čp. 194 katastrální území Čekanice u Tábora, čp. 49 katastrální
území Stoklasná Lhota a čp. 57 v katastrálním území Jeníčkova Lhota. Nyní má dojít ke změně stavby před
dokončením, aniž by byl k dispozici průkaz, že provozovatel střelnice plní své výše uvedené zákonem stanovené
povinnosti. Předložené podklady uvádí, že dojde ke zlepšení hlukové situace, nejsou však doloženy žádné
konkrétní hodnoty hladin akustického tlaku. Z předložených podkladů není jednoznačně zřejmé, že po realizaci
záměru budou dodrženy hygienické limity hluku. Do doby, než bude dokumentace k oznámení záměru doplněna,
nemůže KHS Jč kraje vydat vyjádření, zda je nutné záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: K záměru „Rekonstrukce ochranného valu a doprovodné terénní úpravy areálu Sportovně střeleckého
klubu v Táboře“ byl dne 22. 1. 2016 vydán pod č.j. KUJCK 14809/2016 závěr zjišťovacího řízení se závěrem, že
záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. KHS Jč kraje ve svém
vyjádření ze dne 4. 1. 2016, čj.: KHSJC 35206/2015/HOK TA se záměrem souhlasí a nepožaduje další
posuzování. Nově předložený záměr navazuje na tento záměr, jedná se o změnu stavby před dokončením.
Změnou oproti schválenému záměru je návrh manipulační a parkovací plochy a úprava dispozice ochranných valů
a množství využitého materiálu potřebného na prodloužení a dokončení projektu. Záměr souvisí s dodržením
balistických a bezpečnostních norem. Navýšením ochranných valů a prodloužením délky ochranného valu dojde
ke zlepšení ochrany okolních pozemků a zároveň zvýšení bezpečnosti uživatelů střelnice. Dojde k odclonění
jednotlivých střelišť (střeliště pro krátkou a dlouhou střelbu), severní a východní části areálu, která sousedí
s komunikací III/00347, a úpravě manipulačních a parkovacích ploch. Hluk z provozu střelnice (střelby) bude před
kolaudací stavby změřen, v souladu se stanoviskem KHS Jč kraje (č. j. KHSJC 20326/2015/HOK TA ze dne 5. 8.
2015 vydaný v rámci řízení o změně stavby před dokončením, případně dle stanoviska vydaného v následném
řízení). Záměr „Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terénní úpravy střeliště a ostatních ploch
na pozemcích parc. č. 785/1, 785/2, 785/8 a 785/10 k. ú. Čekanice u Tábora“ je dle přílohy č. 1 zákona zařazen
pod bod 56 kategorie II – „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného
limitu“ (tj. 2500 t/rok). Problematika provozu stávající provozované střelnice není předmětem posuzování. Samotný
provoz areálu stávající střelnice není v oznámení řešen.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice upozorňuje na základě poznatků
z předchozí kontrolní činnosti na nutnost využívání odpadů nejen na základě vyhovujících parametrů dle vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, ale zároveň na povinnost
velikostní úpravy využívaných odpadů dle požadavku projektové dokumentace a schváleného provozního řádu
předmětného zařízení k využívání odpadů.
Vypořádání: Upozornění a požadavky obsažené ve vyjádření odkazují na povinnosti vyplývající z platné legislativy
nebo se jedná o požadavky, které budou řešeny v rámci dalších řízení vedoucích k povolení záměru.
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltavy nemá k záměru připomínky.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí nemá k záměru připomínky.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
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Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního hospodářství
ve svém vyjádření uvádí, že předmětný záměr se nachází v ochranném pásmu stanoveném rozhodnutím
Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, odborem vodního a lesního hospodářství
a zemědělství, „o stanovení ochranných pásem vodárenského objektu z rybníka Jordán, okr. Tábor pro skupinový
vodovod Ve-So-Tá-Mi“ č.j.VLHZ 131/86 – 233/1-Bab, ze dne 9. ledna.1986 a změněného rozhodnutím Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví, dne 9.října 2006 č.j.: KUJCK
/27487/2004/OZZL/32. Před jeho realizací bude nezbytný souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ke
stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Tábor, odbor
životního prostředí.
Vypořádání: Upozornění a požadavky obsažené ve vyjádření odkazují na povinnosti vyplývající z platné legislativy
nebo se jedná o požadavky, které budou řešeny v rámci dalších řízení vedoucích k povolení záměru.
Dotčené územní samosprávné celky se k oznámení nevyjádřily. Žádné obdržené vyjádření neobsahovalo
požadavek na posuzování záměru. Na základě vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel
příslušný úřad k závěru, že vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny
a není potřeba je v dalším procesu posuzování upřesňovat a doplňovat. Výstavbou ani provozem záměru nedojde
k významnému zásahu do životního prostředí ani nedojde k ohrožení zdraví obyvatel. V oznámení záměru jsou
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivů záměru na životní prostředí požadované v příloze č. 3
k zákonu. Příslušný úřad na základě výše uvedeného nepovažuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle
zákona.
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, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení
podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí
dotčená veřejnost doložit v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení
na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Město Tábor žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou
zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyrozumění o vyvěšení Krajskému úřadu Jihočeského kraje,
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední
desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým
dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje se písemnost považuje za
doručenou.
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Záznam o zveřejnění:

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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ROZDĚLOVNÍK K Č.J. KUJCK 25707/2019
Obdrží oznamovatel (prostřednictvím DS)
 ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub TÁBOR, Košínská 266, 390 02 Tábor
Obdrží se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů



Jihočeský kraj prostřednictvím: Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, úsek organizační,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor 1 prostřednictvím DS
Pozn.: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení také v místní části Čekanice

Dotčené správní úřady a samosprávné celky
 Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice


Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor 2 prostřednictvím DS



Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - územní pracoviště Tábor,
Palackého 350, 390 01 Tábor prostřednictvím DS
Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P. O.BOX 32, 370 21 České Budějovice prostřednictvím DS



Na vědomí (prostřednictvím DS)
 Městský úřad Tábor, Stavební úřad, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor
 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice
Obdrží po nabytí právní moci (prostřednictvím DS)
 ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub TÁBOR, Košínská 266, 390 02 Tábor
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