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Předání písemnosti – dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice - skrývka ornice
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále jen „ministerstvo životního prostředí“),
obdrželo dne 08.03.2019 od obce Vráto informaci o jednání zastupitelstva obce Vráto, které trvá na dodržení
závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru „D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I
Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín)“ na životní prostředí vydaného podle ustanovení
§ 23a 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 EIA“),
ze dne 06.01.2017 pod č.j. 27/510/17, 1191/ENV/17, a to především podmínky č. 19 „Pro dopravu materiálů
na stavbu i ze stavby bude přednostně využíváno dálnice D3 (předpoklad dokončení stavby D3 0309/III),
silnic I. třídy a jen v nezbytných případech silnic nižších tříd ostatních správců. Převoz materiálu v rámci
stavby realizovat přednostně ve stopě budoucí dálnice, tzn. v trvalém záboru stavby.“ a podmínky č. 28 „Do
prostoru lokality ve Vrátě (km cca 132,5 - 133,0) neumisťovat zařízení staveniště, sklady materiálu ani
deponie zeminy.“.
Výše uvedené podmínky předmětného závazného stanoviska byly převzaty do rozhodnutí vašeho
ministerstva, jako příslušného speciální stavebního úřadu ve věcech dálnic, ze dne 24. dubna 2018, č.j.
133/2017-910-IPK/36.
Ministerstvo životního prostředí v prvé řadě v obecné rovině konstatuje, že zákon EIA neobsahuje žádná
kompetenční ustanovení, na základě kterých mohou orgány EIA provádět kontrolu a ukládat nápravná
opatření či sankce k jím stanoveným podmínkám, které jsou součástí závazných stanovisek vydaných podle
§ 9a nebo § 23a zákona EIA. Ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které upravuje příslušnost dotčených orgánů
kontrolovat dodržování podmínek stanovených v jimi vydaném závazném stanovisku, tak v tomto případě
lze využít jen jako pomocné ustanovení k provedení šetření, avšak bez dalšího přímého funkčního využití.
Ministerstvo životního prostředí tedy provedlo na základě informace obce Vráto dne 13.03.2019 šetření na
místě v dotčené lokalitě úseku dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice dle shora citované podmínky č. 28
(Vráto km 132,5 - 133) a shledalo zde stav odpovídající fotodokumentaci uvedené v příloze k zaslané
informaci obce Vráto. Je zřejmé, v že předmětné lokalitě v současné době probíhají skrývkové práce, skrytá
ornice je rozhrnuta do stran podél budoucího tělesa dálnice a prozatím nedošlo k vymístění této ornice na
vymezená místa určená k deponování. Zda lze do stran shrnutou ornici považovat za sklad materiálu či
deponii zeminy nejsme s to z hlediska našich kompetencí posoudit. Ohledně shora citované podmínky č. 19
nezjistilo Ministerstvo životního prostředí při šetření na místě žádné informace, neboť doprava či převoz
materiálu na místě neprobíhal.
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S ohledem na výše uvedené skutečnosti a po využití všech kompetenčních prostředků, Vám předává
Ministerstvo životního prostředí informaci obce Vráto včetně poznatků z vlastního šetření na místě, coby
příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu k dalšímu využití dle příslušných právních předpisů.

J
JUDr. Hana Dvořáková
ředitelka odboru výkonu státní správy II
podepsáno elektronicky

Přílohy:
Informace obce Vráto + fotodokumentace
Fotodokumentace z šetření Ministerstva životního prostředí

Na vědomí:
Obec Vráto, Vráto 20, 370 01 Vráto
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