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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

INFORMACE 

podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle 
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 
40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
na základě žádosti žadatele, kterým je 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha, 
které zastupuje SATRA,spol.s r.o., IČO 18584209, Sokolská č.p. 1802/32, 120 00  Praha 

(dále jen "stavebník") dne 30.6.2020 a 15.7.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení ve smyslu 
zákona č. 416/2009 Sb., na stavbu: 

„D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží“ 

stavba obsahuje stavební objekty: 

• SO 111 - Přeložka silnice II/157 

• SO 112 - Přeložka silnice III/15536 

• SO 114 - Přeložka MK Zvíkov v km 155,930 

• SO 115 - Přeložka MK Netřebice v km 157,650 

• SO 116 - Přeložka MK v km 152,650 

• SO 122 - Přeložka polních cest v k.ú. Zubčice 

• SO 122.1 - Účelová komunikace pro příjezd k vodoměrným šachtám 

• SO 123 - Přeložka lesní cesty v k.ú. Střítež 

• SO 123.1 - Lesní cesta v k.ú. Střítež u Kaplice 

• SO 124 - Přeložka polních cest v k.ú. Mojné 

• SO 124.1 - Přístupy na pozemky v k.ú. Mojné-Skřidla 

• SO 125 - Přeložka cesty v k.ú. Chodeč-Zvíkov 

• SO 125.1 - Přístupy na pozemky v k.ú. Chodeč-Zvíkov 

• SO 209 - Most na MK Netřebice km 157,670 

• SO 323 - Úprava Žďárského potoka 

  
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Lidická tř. č.p. 49/110 
370 07  České Budějovice 
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• SO 331 - Úprava meliorací v km 151,0 - 155,0 

• SO 331.1 - Úprava meliorací v km 151,0 - 155,0 

• SO 331.2 - Úprava meliorací v km 151,0 - 155,0 (otevřený odpad v km 153,5) 

• SO 332 - Úprava meliorací v km 155,5 - 159,0 

• SO 332.1 - Úprava meliorací v km 155,5 - 159,0 

• SO 332.2 - Úprava meliorací v km 155,5 - 159,0 (HOZ) 

• SO 332.3 - Úprava meliorací v km 155,5 - 159,0 (hlavník v km 157,1) 

• SO 341 - Přeložka vodovodu v km 152,620 

• SO 344 - Přeložka vodovodu v km 158,000 

• SO 345 - Přeložka vodovodu obce Zvíkov 

Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Podle § 
70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou 
občanská sdružení (spolky) oprávněny požadovat, aby byly předem informovány o zahajovaných 
správních řízeních. 

Informace dle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: 

Kopie žádosti je přílohou tohoto informování. 
 
Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje, že se jedná se o záměr 
posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Do příslušné projektové dokumentace pro navazující řízení a podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na 
Městském úřadu Kaplice, Odboru dopravy a silničního hospodářství, úřední dny pondělí, středa 8.00-
17.00 a pátek 8:00-14:00 hod v kanceláři č. 304. 
 
Ve věci shora uvedeného záměru bylo vydáno územní rozhodnutí: 

• MěÚ Kaplice č.j. 1525/06-výst./Ša, Ja ze dne 17.4.2008 (PM 24.9.2008) 
- prodlouženo rozhodnutím č.j. 16441/2013-OSU/Ša,Ja ze dne 1.11.2013 (PM 22.11.2013) 
- rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností č.j. 16441/2013-OSU/Ša, Ja ze dne 19.5.2016 

(PM 8.6.2016) 

• MěÚ Český Krumlov č.j. MUCK 13800/2020 ze dne 10.3.2020 (PM 15.4.2020) 

• MěÚ Český Krumlov č.j. MUCK 10639/2020 ze dne 25.2.2020 (PM 18.3.2020) 

• MěÚ Český Krumlov č.j. MUCK 28447/2019 ze dne 28.5.2019 (PM 26.6.2019) 

• MěÚ Kaplice rozhodnutí č.j.MěÚK/15436/2017 ze dne 31.5.2017 (PM 29.6.2017) 

• MěÚ Kaplice prodloužení platnosti č.j. MěÚK/29341/2019 ze dne 14.10.2019 

• MěÚ Kaplice rozhodnutí č.j. MěÚK/24510/2019 ze dne 28.8.2019 (PM2.10.2019) 
 
Veřejnost může v řízení uplatňovat připomínky ke shora uvedenému záměru. Připomínky lze uplatnit 
nejpozději 30 dnů od zveřejnění této veřejné vyhlášky, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
 
Jmenný seznam dotčených orgánů: 
Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, Náměstí  
č.p. 70, 382 41  Kaplice 1, 
Městský úřad Kaplice, Odbor stavební úřad, Náměstí č.p. 70, 382 41  Kaplice 1, 
Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 64pbvxc, 
Městský úřad Český Krumlov, Odbor stavební úřad, IDDS: 64pbvxc, 
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované   
prevence, IDDS: 9gsaax4, 
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr, 
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr, 
Městský úřad Český Krumlov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 64pbvxc, 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3, 
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Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c, 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov - Dopravní inspektorát,  
IDDS: eb8ai73, 
Drážní úřad, Sekce stavební, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd, 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk, 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního 
inženýrství, IDDS: 6bnaawp, 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj. 
 
Veřejnost se při splnění podmínek stanovených zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí může 
stát účastníkem navazujícího řízení, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, 
který navazující řízení vede, a to do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace. 
 
Účastníkem navazujícího řízení se stává též obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost uvedená v § 
3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to pokud se podáním písemného 
oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této 
informace. V podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 
 
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v 
§ 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem 
řízení v prvním stupni. 
 
 

Ing. Jakub Žahourek 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce stavebního úřadu, který vede 
řízení a na úřední desce Města Velešín, Obce Zvíkov, Obce Netřebice, Obce Střítež, Obce Dolní 
Třebonín, Obce Mojné, Obce Zubčice. Oznámení bude zveřejněno i způsobem umožňující dálkový 
přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 

Dotčené orgány státní správy (DS): 
1. Obec Zvíkov, IDDS: 9a6b4z4 - se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 30 
dnů 
2. Obec Netřebice, IDDS: mx2atsa  - se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 
30 dnů 
3. Město Velešín, IDDS: 8r8bwj8 - se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 30 
dnů 
4. Obec Střítež, IDDS: ucfb68k - se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 30 
dnů 
5. Obec Dolní Třebonín, IDDS: bipbkma - se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po 
dobu 30 dnů 
6. Obec Mojné, IDDS: je3bm4w - se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 30 
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dnů 
7. Obec Zubčice, IDDS: ekpaneh - se žádostí o vyvěšení veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 30 
dnů 
  
Na vědomí (DS): 
8. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
9. SATRA,spol.s r.o., IDDS: bxisdg6 
 
Ostatní: 
10. Městský úřad Kaplice, Odbor vnitřních věcí, Náměstí č.p. 70, 382 41  Kaplice 1 - se žádostí o vyvěšení 
veřejnou vyhláškou na úřední desce po dobu 30 dnů 
 
Příloha 
- kopie žádosti ze dne 30.06.2020 a 15.7.2020 
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