ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK/28098/2012/OZZL/4

datum: 13. 12. 2012

vyřizuje: Ing. Jana Šiftová

telefon: 386 720 734

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d 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“)

Identifikační údaje:
Název koncepce: „Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč rozšířená o pravý břeh řeky Otavy“
(dále IPRM)
Charakter koncepce: IPRM je soubor konkrétních vzájemně obsahově i časově provázaných projektů, které jsou
realizovány ve vybrané zóně města. V případě úspěšné realizace navrhovaného IPRM je
očekáván silný synergický efekt, který by měl vést k přeměně v současnosti problémové lokality
ve standardní obytnou městskou čtvrť.
IPRM obsahuje specifické cíle:
 zkvalitnění bytového fondu na pravém břehu řeky Otavy,
 zlepšení kvality veřejného prostranství, zkvalitnění, regulace a organizace dopravy,
 zvýšení sociálního kapitálu sídliště.
Umístění: Jihočeský kraj, město Písek
Předkladatel: Město Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek

Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení byla ke koncepci IPRM doručena 2 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí OI
České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje).
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje s předloženou dokumentací souhlasí.
Česká inspekce životního prostředí OI České Budějovice nemá k posuzované koncepci připomínky.
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí zemědělství a lesnictví vydal stanovisko (č.j.:
30980/2012/OZZl/2/Zim) dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, ve kterém konstatuje, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry
významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj.
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Závěr:
Koncepce IPRM naplňuje dikci § 10a zákona. Proto bylo dle § 10d zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem bylo zjištění, zda koncepce bude posuzována podle zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu došel Krajský úřad
– Jihočeský kraj, odbor životního prostředí zemědělství a lesnictví jako příslušný orgán podle § 22 zákona k
závěru, že koncepce
„Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč rozšířená o pravý břeh řeky Otavy“
n e b u d e posuzován podle zákona.
V souladu s § 10d odst. 5 nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí
(SEA) z těchto důvodů:


u předložené koncepce byl vyloučen vliv na evropsky významné lokality i na ptačí oblasti,



dotčené orgány na úseku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví nevznesly žádné zásadní
připomínky,



zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních
předpisů při realizaci konkrétních záměrů.

Tímto závěrem zjišťovacího řízení není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů podléhajících
posouzení podle uvedeného zákona (proces EIA).

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Přílohy:
1. Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 30. 11. 2012
2. Vyjádření Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje ze dne 7. 12. 2012
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