Posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího
řízení
Oznámení záměru
„Dálnice D3 – 0309/II odpočívka Chotýčany
(střední odpočívka)“
Obec Chotýčany jako dotčený územní samosprávný celek v souladu s § 16
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) zveřejňuje tuto informaci:
Krajský úřad – Jihočeský kraj, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č.
100/2001 Sb., sděluje zahájení zjišťovacího řízení „Oznámení záměru Dálnice
D3 – 0309/II odpočívka Chotýčany (střední odpočívka)“. Předmětem záměru je
výstavba oboustranné dálniční odpočívky podél budoucí trasy dálnice D3 – část
stavby 0309/II Ševětín – Borek u obce Chotýčany. Oboustranná odpočívka je
navržena s rozsahem a kapacitou parkovacích míst, které odpovídají střední
velikosti odpočívky. Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 56, 145 05 Praha 4.
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní
samosprávné celky mohou v souladu s § 6 odst. 7 zákona zaslat své písemné
vyjádření k oznámení 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. Datum vyvěšení informace o zahájení
zjišťovacího řízení je uvedeno na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží.

Do oznámení lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad –
Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště
B.Němcové 49/3, č.dveří 222 v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 16.30
hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.
Dále lze do oznámení nahlédnout na internetových stránkách agentury
CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) nebo
(www.mzp.cz/eia) – kód záměru JHC842 případně na stránkách
http://www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví).

V Chotýčanech dne 19.10.2017
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