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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru
„Silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, úsek č.1 Havlíčkův Brod - Dolní Krupá„

Jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona“) Vám zasíláme kopii oznámení uvedeného záměru podle přílohy č. 3 k zákonu.
Sdělujeme, že tento záměr dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona.
Město Havlíčkův Brod a obce Dolní Krupá a Knyk jako dotčené územně samosprávné celky
ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom,
kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném
území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem). Doba zveřejnění je nejméně 15
dnů.
Současně žádáme město Havlíčkův Brod a obce Dolní Krupá a Knyk o neprodlené písemné
vyrozumění o dni vyvěšení této informace Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru životního
prostředí (dále jen OŽP KrÚ).
Podle § 6 odst. 5 zákona každý může zaslat OŽP KrÚ písemné vyjádření k oznámení, a to ve
lhůtě do 20 dnů ode dne, kdy došlo k vyvěšení této informace o oznámení na úřední desce
Krajského úřadu kraje Vysočina (dle § 16 odst. 4 zákona).

Ve vyjádřeních (veřejnosti, územně samosprávných celků i správních úřadů) žádáme o
sdělení, zda je nutné záměr dále posuzovat dle zákona nebo zda postačí ošetřit vliv záměru na
životní prostředí v následných správních řízeních (např. územní a stavební řízení).
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V případě názoru na další posuzování dle zákona žádáme aby takové vyjádření obsahovalo i
doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí ve smyslu § 8 cit. zákona kladen zvýšený důraz.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí textovou část oznámení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia/is .

Příloha:oznámení

Ing. Lenka Vávrová
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Dodejkou (+oznámení)
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
2. Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 HAVLÍČKUV BROD
3. Obec Dolní Krupá, DOLNÍ KRUPÁ č.p. 1, PSČ 582 71
4. Obec Knyk, KNYK č.p.40. PSČ 580 01
Dotčené správní úřady:
5. Krajský úřad kraje Vysočina - zde
6. Krajská hyg. stanice kraje Vysočina, ÚP H.Brod, Rozkošská č.p.233, 580 01 H.BROD
7. Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 HAVLÍČKUV BROD.
8. Česká inspekce životního prostředí,OI, Bělohradská 3304, 580 01 H. BROD
Dle § 6 odst. 3 zákona:
9. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10
Na vědomí (bez dodejky, bez oznámení):
10. Městský úřad odbor výstavby, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 HAVLÍČKUV BROD (DS)
11. Městský úřad Havlíčkův Brod, OŽP, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 H. BROD (DS)
12. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5 (DS)
13. Krajský úřad kraje Vysočina, ODSH, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
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