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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Č. j.: KUJCK 31941/2019
Sp. zn.: OZZL 28170/2019/kaper

datum: 11. 3. 2019

vyřizuje: Ing. Kateřina Pernikářová telefon: 386 720 648

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 – zahájení zjišťovacího řízení.
Krajský úřad Jihočeského kraje, 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 „Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Zpracovatelem
oznámení je Ing. Petr Mynář (držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí), ze společnosti
INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno. Oznámení je doplněné přílohami zaměřenými na kvalifikaci
rozhodujících vlivů na jednotlivé složky životního prostředí resp. veřejné zdraví tj. – akustická studie (INVEK s.r.o.,
listopad 2018), rozptylová studie (Ing. Pavel Cetl, listopad 2018) a biologické hodnocení (Mgr. Vladimír Melichar,
listopad 2018). Oznamovatelem záměru je v souladu s § 6 odst. 1 zákona Jihočeský kraj, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650. Sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Při obci Žár je připravována výstavba přeložky/stavební úprava stávající silnice II/156. V současné době je silnice
vedena průtahem skrz obec s úrovňovými křižovatkami. Za obcí dále pokračuje po hrázi Žárského rybníka, kde
šířka vozovky činí cca 5,0 až 5,5 m. Těsně na vozovku navazují vzrostlé stromy, které brání v osazení svodidla a
zároveň tvoří pevnou překážku z hlediska bezpečnosti dopravy. Účelem záměru je vyřešit dlouhodobě nevyhovující
problémový úsek v místě hráze Žárského rybníka.
Záměr je řešen ve dvou variantách:
 Varianta 1 - Tato varianta řeší pouze rozšíření stávající hráze odpovídající kategorii S 7,5 s tím, že bude
ponecháno stávající směrové a výškově vedení včetně průtahu obcí Žár, včetně souvisejících problémů.
Rozšíření je řešeno směrem od rybníka Žár, což si v případě realizace vyžádá vykácení stromořadí na levé
straně, které lemuje komunikaci na hrázi v podstatě v celé její délce.
 Varianta 2 - Tato varianta je navržena jako obchvat mimo zastavěné území obce Žár v kategorii S 7,5/70
s jedním mostním objektem přes údolí Žárského potoka. Navržené šířkové uspořádání a charakter komunikace
vytvoří dobré předpoklady pro kapacitní, plynulé, rychlé a bezpečné dopravní spojení bez dopravních závad.
Obr. Přehledná situace umístění záměru
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Obec Žár jako dotčený územní 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 ustanovením § 16 odst. 3 zákona žádáme obec Žár
o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce (informaci lze zaslat
také na e-mail: pernikarova@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 Jihočeského kraje, 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 Jihočeského kraje. Datum
vyvěšení informace o zahájení zjišťovacího řízení je uvedeno na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné záměr posuzovat podle zákona. V případě požadavku dalšího
posuzování záměru žádáme, 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 Jihočeského kraje, odbor životního
prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 223 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
a na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/eia - kód záměru JHC891.

Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení IPPC a EIA
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Rozdělovník k č. j. KUJCK 31941/2019
Oznamovatel
 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice prostřednictvím Krajský úřad
Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, JUDr. Andrea Tetourová
Dotčené územní samosprávné celky (na doručenku)
 Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Obec Žár, Žár 30, 374 01 Trhové Sviny
1x oznámení
Dotčené orgány
 Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny 1x oznámení
 Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P. O. BOX 32, 370 21 České Budějovice
1x oznámení
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 370 71
České Budějovice
1x oznámení
 Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví kopie všem


oddělení vodního hospodářství



oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady



oddělení lesního hospodářství a zemědělství



oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000

Na vědomí (prostřednictvím datové schránky)
 Městský úřad Nové Hrady, Stavební úřad, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady
 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště jižní Čechy, nám. Přemysla
Otakara II č. 34, 370 01 České Budějovice
Zpracovatel oznámení (prostřednictvím datové schránky)
 INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno, k rukám Ing. Petra Mynáře
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
Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice
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