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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 29. 6. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. 6. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
1. Byla v případě plánované přeložky II/141, úsek Prachatice - Těšovice vypracována EIA? V informačním systému EIA je
uvedena pouze studie vztahující se k výstavbě mimoúrovňové křižovatky silnic II/141 a II/145.
2. S jakým časovým odstupem od zahájení výstavby se EIA běžně zadává?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad1)

K plánované přeložce II/141 v úseku Prachatice – Těšovice posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) neproběhlo.

V době vydání územního rozhodnutí v roce 1997, nebyla tato stavba dle platného zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů
rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, předmětem posuzování podle § 2 tohoto zákona, tj. nenaplňovala dikci
žádného z bodů přílohy č. 1 a č. 2 k tomuto zákonu.
ad2)

Posuzování vlivů na životního prostředí (EIA) záměru, který je předmětem posuzování dle zákona, by mělo v souladu

se zákonem proběhnout již v době přípravy stavby, tj. před vydáním příslušných správních rozhodnutí (územní rozhodnutí,
stavební povolení apod.), neboť účelem procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví je zjistit, popsat
a komplexně vyhodnotit jeho předpokládané vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech
s cílem formulovat opatření ke zmírnění nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a získat tak objektivní odborný
podklad pro následná řízení, v nichž se rozhoduje o povolení záměru.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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