ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 54070/2013/OZZL
Sp.zn.: OZZL 52921/2013/roou SO2

datum: 3. 10. 2013

vyřizuje: Robert Ouředník

telefon: 386 720 806

Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný správní orgán podle
§ 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a
odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), obdrţel ţádost zplnomocněného zástupce investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, IČ: 65993390,
společnosti Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, o povolení výjimky ze zákazů v
ust. § 50 odst. 1 a odst. 2 zákona, jinak škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů
ţivočichů a jejich biotopu, pro zvláště chráněné druhy: skokan zelený (Rana esculenta), ropucha obecná (Bufo
bufo), uţovka obojková (Natrix natrix), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka ţivorodá (Lacerta vivipara), slepýš
křehký (Anguis fragilis), čmelák (Bombus spp.), střevlík (Carabus arcensis a Carabus scheidleri), los evropský
(Alces alces), vydra říční (Lutra lutra), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra).
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví,
oznamuje,
ţe dnem 17.9.2013, tj. doručením ţádosti, bylo podle ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu pro výše uvedené jedince druhů
zvláště chráněných ţivočichů podle ust. § 56 zákona.
Výjimka je ţádána k záměru stavby „Dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín“ dle projektové dokumentace. V této věci
bylo jiţ krajským úřadem vydáno souhrnné vyjádření pod Čj.: KUJCK 47232/2013/OZZL, Sp.zn.: OZZL
40197/2013/jahor SO2. Předmětem záměru je stavba dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín, na úseku 109,260 117,400 dálničních kilometrů. Trasa dálnice povede mimo zastavěné území okolních obcí a je z větší části
realizována jako rozšíření stávající poloviny dálničního profilu (stávající silnice I/3) v k.ú. Bošilec, Dynín,
Neplachov, Drahotěšice a Ševětín. K ţádosti byla doloţena plná moc Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, udělená společnosti Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČ: 45272387 a pověření zaměstnance společnosti Pragoprojekt, a.s. pana Ing. Petra Tařince se zastupováním při
všech jednáních a právních úkonech, které souvisejí se plánovanou stavbou.
Podle § 47 odst 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uvědomuje zdejší správní
orgán o zahájení správního řízení jeho účastníky a také občanská sdruţení, jejichţ hlavním posláním podle stanov
je ochrana přírody a krajiny a jejichţ místně příslušné organizační jednotky uplatnily u správního orgánu postup
podle § 70 odst. 2 zákona. Zároveň upozorňuje občanská sdruţení na povinnost oznámit správnímu orgánu
písemně svou případnou účast v řízení do 8 dnů od doručení tohoto oznámení o zahájení řízení.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Odboru ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví – oddělení ochrany
přírody, Krajského úřadu – Jihočeský kraj ve dnech pondělí a středa, v době od 8.00 do 16.30 hod. nebo téţ po
předchozí dohodě i v jiné pracovní dny.
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S odkazem na § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dává tímto správní orgán
moţnost účastníkům řízení vyjádřit své stanovisko k uvedenému záměru, navrhovat důkazy a činit návrhy. Zároveň
informuje účastníky řízení, ţe předpokládá vydání rozhodnutí po 16.10.2013.

JUDr. Hana Vendlová
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA
odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví

Obdrží účastníci řízení na doručenku (DS):
1. Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
2. Obec Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko
3. Obec Dynín, Dynín 48, 373 64 Dynín
4. Obec Neplachov, Neplachov 47, 373 65 Dolní Bukovsko
5. Obec Drahotěšice, Drahotěšice 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
6. Obec Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
Dále obdrží na doručenku:
7. Českomoravská myslivecká jednota, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1 prostřednictvím Mgr. Marcely
Medkové, Třebizského 656, 784 01 Litovel
8. Calla - Sdruţení pro záchranu prostředí, Fr. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
9. Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika, místní skupina České Budějovice, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice
Na vědomí:
10. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blanský les a Krajské středisko České Budějovice,
Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov – DS
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