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„Multimodálne logistické centrum Holíč“ - vyjádření k účasti v procesu posuzování
z hlediska vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP ČR“) obdrželo od několika subjektů informaci,
že na slovenské straně probíhá proces posuzování vlivů záměru „Multimodálne logistické
centrum Holíč“ na životní prostředí. Podle těchto informací se jedná o záměr, který by mohl mít
negativní vliv na životní prostředí přesahující státní hranice Slovenské republiky (dále jen „SR“),
a proto se MŽP ČR dne 20. 11. 2020 obrátilo na slovenskou stranu s žádostí o zaslání oznámení
záměru tak, aby MŽP ČR mohlo posoudit případné přeshraniční vlivy předmětného záměru na
Českou republiku. Tyto vlivy byly identifikovány, a proto bylo obdržené oznámení záměru
dopisem č.j. MZP/2020/710/4728 ze dne 24. 11. 2020 rozesláno v souladu se zákonem
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“) ke zveřejnění a k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným
orgánům a veřejnosti v souladu s čl. 2 odst. 6 Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice států (dále jen „Espoo úmluva“). Oznámení záměru byla v souladu se
zákonem zveřejněna na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků (město
Hodonín, obce Mikulčice a Lužice a Jihomoravský kraj). Zveřejnění na úřední desce
Jihomoravského kraje proběhlo dne 2. 12. 2020. K datu 4. 1. 2021 obdrželo MŽP ČR
k předmětnému záměru celkem 18 vyjádření.
Jihomoravský kraj ze dne 16. 12. 2020
Požaduje připojení České republiky (dále jen „ČR“) k mezistátnímu procesu posuzování
předmětného záměru na životní prostředí. Sděluje, že nelze jednoznačně určit dopady záměru
na Jihomoravský kraj, především na vytíženost dopravní infrastruktury. Požaduje vyhodnocení
dopadů na evropsky významnou lokalitu Soutok-Podluží (CZ0624119) a krajinný ráz přírodního
parku Mikulčický luh. Konstatuje, že z důvodu situování záměru v lokalitě s národními kulturními
památkami, aspirující na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
se záměr jeví jako krajně nevhodný.
Město Hodonín ze dne 28. 12. 2020
Požaduje připojení ČR k mezistátnímu procesu posuzování předmětného záměru na životní
prostředí a žádá o zvýšený důraz zejména na prokázání nezatížení města Hodonín silniční
dopravou, a to jak v době realizace záměru, tak i v době jeho provozování.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje ze dne 16. 12. 2020
Požaduje připojení ČR k mezistátnímu posuzování. Konstatuje, že z předloženého oznámení
záměru nelze jednoznačně určit, jaké dopady bude mít realizace záměru na území
Jihomoravského kraje, především na vytíženost dopravní infrastruktury. Požaduje vyhodnocení
dopadů záměru také na evropsky významnou lokalitu Soutok-Podluží (CZ0624119) a krajinný
ráz přírodního parku Mikulčický luh na české straně hranice. Konstatuje, že z hlediska památkové
péče se záměr, z důvodu situování v lokalitě s národními kulturními památkami, aspirujícími na
zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, jeví jako krajně
nevhodný.
Městský úřad Hodonín ze dne 7. 12. 2020
Požaduje, aby se ČR připojila k mezistátnímu posuzování předmětného záměru z důvodu
nevyloučení, že realizace i provoz předmětného záměru můžou mít negativní vliv na znečištění
ovzduší v důsledku zvýšení intenzity tranzitní dopravy.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 3. 12. 2020
Požaduje, aby se ČR připojila k mezistátnímu posuzování předmětného záměru. Trvá na
přehodnocení navrhovaného systému dopravy tak, aby byla vyloučena související doprava přes
město Hodonín a v případě, že bude při provozu záměru využívána železnice Hodonín – Holíč,
požaduje předložit akustickou studii.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno ze dne 28. 12 2020
Neuplatňuje k oznámení záměru žádné připomínky.
Ministerstvo kutury ze dne 17. 12. 2020
Upozorňuje, že navrhovaný záměr je v rozporu se zájmy státní památkové péče pro Archeopark
Mikulčice – Kopčany, jakožto nominační projekt na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO ho považuje za velmi rizikový. Dále sděluje, že záměr může kromě dopravního
zatížení celé oblasti na slovenské i české straně ovlivnit vodní režim v širším okolí.
Archeologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ze dne 30. 12. 2020 a 31. 12. 2020
Sděluje, že v dotčeném území předmětného záměru se nachází území mikulčicko-kopčanské
raně středověké centrální sídelní aglomerace z období velké Moravy, které je dlouhodobě
prosazováno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a s ohledem na tuto skutečnost
považuje umístění záměru za zásadně zcela nevhodné. Trvá na identifikaci možných konkrétních
vlivů záměru na archeologické památky a archeologické kuturní dědictví na území ČR, na
doložení informace, zda záměr nelze realizovat na jiném místě, a zda záměr není ve střetu
s plánem zařadit mikulčicko-kopčanské území do Seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. Požaduje průzkum konkrétních vlivů záměru na archeologické památky. Konstatuje,
že dojde k ovlivnění krajinného rázu údolní nivy řeky Moravy a požaduje vypracování Studie
vlivů záměru na krajinný ráz.
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Děti země - Klub za udržitelnou dopravu ze dne 20. 12. 2020
Požadují posouzení záměru z hlediska přeshraničních vlivů, podrobné informace o zdůvodnění
záměru, výběru lokality, zvýšení zaměstnanosti, trvají na zpracování Studie o světelém smogu,
o vlivu na klima, o vlivu na krajinný ráz, nové Dopravní studie, Rozptylové studie, Hlukové
studie, multioborové Studie o vlivu záměru na socio-ekonomický stav území v ČR a v SR,
Hydrologické studie a studie sadových úprav. Dále požadují identifikaci možných konkrétních
vlivů záměru na archeologické památky na území ČR, informace, zda záměr nelze realizovat na
jiném místě či zda záměr není ve střetu s plánem zařadit mikulčicko-kopčanské území do
Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Trvají na navržení zmírňujících opatření,
doložení, zda záměr je nebo není ve střetu s uvažovanou alternativní trasou plavebního kanálu
Dunaj-Odra-Labe a s přístavem Holíč; vypracování pedologického, přírodovědného,
dendrologického a archeogeografického průzkumu, posouzení vlivů zasolených vod ze silnic na
okolní půdu a povrchové vody a návrhu opatření.
Hnutí Brontosaurus - Podluží ze dne 27. 12. 2020
Vyjádření Hnutí Brontosaurus je stejné jako vyjádření od Dětí země.
O.Z. Kopčianska lipka ze dne 17. 12. 2020
Nesouhlasí se záměrem a požadují, aby se ČR zapojila do mezistátního posuzování. Konstatuje,
že oznámení záměru nehodnotí bezprostřední ani širší okolí řešeného území, blízkost
archeologicky významného území, nedostatečně řeší vliv na životní rostředí a dopravní
souvislosti a neuvadí, že záměr bude mít vliv na obce Kopčany a Mikulčice. Konstatuje, že
realizace záměru způsobí trvalé zatížení regionu hlukem, emisemi, riziky spojenými s dopravou
a sníží turistickou atraktivnost regionu v ČR i SR. Požadují aktualizaci posouzení vlivů záměru na
životní prostředí.
Vyjádření v rámci MŽP
odbor ochrany ovzduší
Konstatuje, že záměr představuje další navýšení tranzitní dopravy ve městě. Požaduje zapojení
ČR do mezistátního posuzování a předložení předpokládaných změn v dopravních intenzitách na
silnici I/51 ve směru na Hodonín v době plného provozu záměru, resp. o kolik se navýší počty
těžkých nákladních automobilů a osobních automobilů v důsledku provozu záměru. Dále
požaduje informaci, jak se navýšení dopravních intenzit v důsledku provozu záměru projeví na
imisní zátěži ve městě.
odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Neuplatňuje k oznámení záměru žádné připomínky.
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Neuplatňuje k oznámení záměru žádné připomínky.
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odbor ochrany vod
Nepožadují připojení ČR k mezistátnímu posuzování záměru.
Všechna vyjádření jsou přílohou tohoto dopisu. Žádáme Vás tímto o předání vyjádření
oznamovateli záměrů a zajištění jejich zohlednění v souladu s čl. 2 odst. 6 Úmluvy o posuzování
vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo úmluva). V návaznosti na výše
uvedené Vám sdělujeme, že Česká republika požaduje aktivní účast v mezistátním
procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí přesahujících hranice států
a požaduje zpracování dokumentace EIA v souladu s čl. 4 Espoo úmluvy a čl. 5
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU, o posuzování vlivů některých
veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/52/EU, včetně zohlednění relevantních požadavků
uvedených v přiložených vyjádřeních.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované
prevence
podepsáno elektronicky

Příloha: kopie obdržených vyjádření

Na vědomí (odesláno bez příloh):
Dotčené územní samosprávné celky:
Jihomoravský kraj, hejtman
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
Město Hodonín, starosta
Masarykovo nám. 1
695 35 Hodonín
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Obec Mikulčice, starostka
Mikulčice 245
696 19 Mikulčice
Obec Lužice, starosta
Česká 1
696 18 Lužice
Dotčené orgány:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, ředitel
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
Městský úřad Hodonín (obec s rozšířenou působností)
Národní třída 373/25
695 01 Hodonín 1
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova ul. 748/14
614 00 Brno
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava
Kotlářská 51
602 00 Brno
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Čechyňská 363/19
602 00 Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení ochrany přírody a krajiny
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
Městys Moravská Nová Ves
nám. Republiky 107
691 55 Moravská Nová Ves
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11
Akademie věd České republiky
Národní 3
117 20 Praha 1
Ministerstvo zahraničních věcí, odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 101/5
118 00 Praha
Odbory MŽP:
odbor
odbor
odbor
odbor
odbor

druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
obecné ochrany přírody a krajiny
ochrany vod
ochrany ovzduší
výkonu státní správy VII – Brno
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