KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 739, fax: 386 359 070
e-mail: siftova@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích dne 15. prosince 2008
Čj.: KUJCK 32217/2008/OZZL/5/Sf
Vyřizuje: Ing. Šiftová

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d 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“)

Identifikační údaje:
Název koncepce: „Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč“ (dále IPRM)
Charakter koncepce: Jedná se o koncepční a strategický dokument, který vychází z aktualizovaného
Strategického plánu rozvoje města Písek. Pro IPRM byla vybrána zóna Portyč, která
je ohrožena fyzickým chátráním a sociálním vyloučením. IPRM obsahuje následující
aktivity:
§ revitalizace veřejných prostranství,
§ regenerace bytových domů.
Umístění: Jihočeský kraj, město Písek
Předkladatel: Město Písek,Velké náměstí 114, 397 19 Písek

Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení byla ke koncepci „Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna
Portyč“ doručena 3 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí OI České Budějovice, Krajská
hygienická stanice Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí VLHZ Městského úřadu Písek).
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje nemá žádné připomínky.
Česká inspekce životního prostředí OI České Budějovice, s předloženou dokumentací
souhlasí.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Písek nemá k posuzované koncepci připomínky.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí zemědělství a lesnictví vydal dne 13.
listopadu 2008 (č.j. KUJCK 31982/2008 OZZL/2-KZ) stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), ve
kterém konstatuje, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými významný
vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ležící na území v působnosti Krajského
úřadu - Jihočeský kraj.
Závěr:
Koncepce „Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč“
naplňuje dikci § 10a zákona. Proto bylo dle § 10d zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda koncepce bude posuzována podle zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu
došel Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí zemědělství a lesnictví jako příslušný
orgán podle § 22 zákona k závěru, že koncepce
„Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč“
n e b u d e posuzován podle zákona.
V souladu s § 10d odst. 5 nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní
prostředí (SEA) z těchto důvodů:
·

u předložené koncepce byl vyloučen vliv na evropsky významné lokality i na ptačí oblasti,

·

dotčené orgány na úseku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví nevznesly žádné
zásadní připomínky,

·

zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle
zvláštních předpisů při realizaci konkrétních záměrů.

Tímto závěrem zjišťovacího řízení není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů
podléhajících posouzení podle uvedeného zákona (proces EIA).

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

Přílohy: (pouze předkladatel)
1. Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 2.12.2008
2. Vyjádření Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje ze dne 4.12.2008
3. Vyjádření Odboru životního prostředí a VLHZ Městského úřadu Písek ze dne 12. 12. 2008

