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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 9918/2017
spisový znak: KHEJ 5083/2017/kakr/3

datum: 18.01.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 10. 1. 2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 1. 2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1. V návaznosti na zjišťovací řízení, kdy a kde bylo zveřejněno výběrové řízení na zpracovatele posouzení vlivů na životní
prostředí u přeložky silnice II/157 v katastrálním území obce Srubec (dále jen „obchvat Srubce“),
2. Kolik subjektů se přihlásilo do výběrového řízení k posouzení EIA na shora uvedené dotčené území,
3. Kdo je zpracovatelem EIA a na základě jakých kritérií byl vybrán,
4. Složení výběrové komise na zpracovatele EIA.
5. Jaký je smluvní termín dokončení a odevzdání výsledů posouzení vlivů na životní prostředí „obchvatu Srubce“
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1) Nejednalo se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jednalo se
o veřejnou zakázku malého rozsahu, a proto zadavatel postupoval dle vnitřní směrnice JčK.
ad 2) Byly obeslány 3 firmy.
ad 3) Zpracovatelem je firma PUDIS a.s. Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10. Hodnocení nabídek bylo hodnoceno podle
kritéria nejnižší nabídková cena.
ad 4) Bc. Alena Frdlíková, Mgr. Andrea Tetourová, Bc. Štěpán Vondráček
ad 5) V současné době je termín dokončení dle platné smlouvy 31. 3. 2017
K výše uvedenému připojujeme ještě následující komentář o celém průběhu zjišťovacího řízení:
Dne 17. 12. 2014 vydal Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 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“) závěr zjišťovacího řízení se závěrem, že záměr „Přeložka II/156 a II/157 – 6. Etapa a
Přeložka II/157 – obchvat Srubce“ má významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován
podle zákona. V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno, že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především
s důrazem na návrh kompenzačních opatření pro zvláště chráněné druhy živočichů, vyhodnocení hlukového zatížení Lesní
ulice přivedenou dopravou v celé její délce, zdůvodnění výběru zvolených variant a dále je potřeba v dokumentaci zohlednit či
vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních. Zpracování
dokumentace dle přílohy č. 4 zákona zajistí oznamovatel - u tohoto záměru je jím Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,
37001 České Budějovice - České Budějovice 7, IČ: 70890650 a předloží jí příslušnému úřadu (Krajský úřad – Jihočeský kraj).
Dokumentace musí být zpracována držitelem autorizace podle § 19 zákona.

V současné době krajský úřad neobdržel
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dokumentaci k záměru „Přeložka II/156 a II/157 – 6. Etapa a Přeložka II/157 – obchvat Srubce“. Jednotlivé kroky v procesu
posuzování vlivů na životní prostředí jsou zveřejňovány na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura
životního prostředí www.cenia.cz/eia - kód záměru JHC704 a zároveň na úředních deskách dotčených územně
samosprávných celků. Lhůta pro předložení dokumentace není zákonem stanovena.
Další postup krajského úřadu bude po obdržení dokumentace její rozeslání dotčeným územně samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům k zveřejnění a vyjádření a její zveřejnění na výše uvedených internetových stránkách.
K dokumentaci se může vyjádřit veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky do
30. dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj.
Krajský úřad – Jihočeský kraj následně smluvně zajistí zpracování posudku držitelem autorizace podle § 19 zákona.
Zpracování posudku může trvat maximálně 90 dnů. Posudek je následně rozeslán dotčeným územně samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům k zveřejnění a vyjádření a zveřejněn na výše uvedených internetových stránkách. K posudku se
může vyjádřit veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky do 30. dnů ode dne
zveřejnění informace o posudku na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj. Nejpozději do 5 dní po uplynutí lhůty pro
vyjádření k posudku zajistí příslušný úřad konání veřejného projednání.
S pozdravem

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