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číslo jednací: KUJCK 16240/2011
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"Silnice 1/22 Strakonice - Vodňany"
podle zákona č. 100/2001 Sb.

žádost

datum: 2.08.2011

o vyjádřeni

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

k dokumentaci

záměru

KRAJ

telefon: 386 720 770

zařazeného

do kategorie

II

Krajský úřad - Jihočeský kraj jako příslušný úřad podle § 22 písmo a) 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), Vám zasílá v souladu s § 8 odst. 2 zákona, dokumentaci záměru
"Silnice 1/22 Strakonice - Vodňany" zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu. Dokumentaci předložilo v souladu s §
8 odst. 1 zákona Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 14505 Praha 4, IČ 65993390.
Města Strakonice a Vodňany, obce Jinín, Nebřehovice, Cehnice, Drahonice, Skočice a Pohorovice žádáme ve
smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do
oznámení nahlfžet, na úřední desce a nejméně ještě jedním, v dotčeném území obvyklým způsobem (například
v místnlm tisku, v rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme uvedená města a obce o
zaslání kopie písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace a o tom, jakým dalšlm způsobem byla
informace ještě zveřejněna.
Podle § 8 odst. 3 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k dokumentací na adresu: Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu - Jihočeský
kraj. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí příslušný úřad přihližet.
Do oznámení lze nahlédnout také na internetových stránkách hUp:/Ieia.cenia.cz/eia
kód záměru JHC 546
případně zjišťovací řízení kód JHC 426 nebo www.kraj-jihocesky.cz
(Krajský úřad, odbor životního prostředi,
zemědělství a lesnictví).

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