MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 16. 2. 2012
Č.j.: 13493/ENV/12

ZÁPIS
z veřejného projednání posudků a současně dokumentací podle ustanovení § 17 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“) a § 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) č. 457/2001 Sb.,
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů
na životní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměrům

„Obchvat Zálešná“ a „Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49,
2. úsek“
konaného dne 15. 2. 2012 v konferenčním sále Interhotelu Moskva ve Zlíně,
nám. Práce 2512, 762 70 Zlín, od 14:30 hod.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:
Oznámení záměru „Obchvat Zálešná“ bylo Krajskému úřadu Zlínského kraje (dále jen
„KÚ ZLK“) jako příslušnému úřadu předloženo dne 5. 6. 2007. Oznámení záměru
„Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek“ bylo KÚ ZLK předloženo dne
4. 6. 2007.
Zjišťovací řízení bylo k oběma záměrům ukončeno dne 11. 7. 2007 vydáním závěrů
zjišťovacího řízení s tím, že záměry mají významný vliv na životní prostředí a budou
dále posuzovány, taktéž byly upřesněny oblasti, na které je třeba se v dokumentacích
vlivů záměrů na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) zaměřit.
Dokumentace záměru „Obchvat Zálešná“ (dále jen „obchvat“) byla KÚ ZLK
předložena dne 16. 11. 2007, dokumentace záměru „Silnice II/490: Zlín, propojení I/49
- R49, 2. úsek“ (dále jen „2. úsek“) byla KÚ ZLK předložena dne 14. 12. 2007.
Zpracováním posudku o vlivech obchvatu na životní prostředí (dále jen „posudek“) byl
RNDr. Tomáš Bajer KÚ ZLK pověřen dne 20. 12. 2007.
Zpracováním posudku ke 2. úseku byl KÚ ZLK RNDr. Tomáš Bajer pověřen dne
21. 1. 2008.
Posudek k obchvatu byl KÚ ZLK předložen dne 7. 4. 2008.
Dne 21. 5. 2008 se konalo veřejné projednání k obchvatu.
Na základě doporučení zpracovatele posudků a z důvodu nově zjištěných skutečností,
a to že v dosavadním průběhu procesů posuzování vlivů předmětných záměrů na
životní prostředí nebyla zřejmá reálnost výstavby komunikací v těsné blízkosti
plánovaných záměrů pro posouzení synergických vlivů posuzovaných záměrů s jinými

plánovanými komunikacemi (pravobřežní komunikace I/49), byly KÚ ZLK dne
13. 6. 2008 vráceny dokumentace obou záměrů k přepracování.
Dne 2. 3. 2009 byla KÚ ZLK předložena přepracovaná dokumentace ke 2. úseku.
Dokumentace byla dne 5. 3. 2009 rozeslána dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne 8. 4. 2009 byla KÚ ZLK předložena přepracovaná dokumentace k obchvatu.
Dokumentace byla dne 22. 4. 2009 rozeslána dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne 8. 7. 2010 si MŽP z důvodu zajištění koordinace souběžného zprovoznění stavby
4902.1 Fryšták – Lípa, 1. etapa, předmětných záměrů a stavby 4902.2 Fryšták - Lípa
(2. etapa) (přičemž k posouzení jednotlivých staveb rychlostní komunikace je
s ohledem k jejich zařazení do přílohy č. 1 k zákonu příslušné MŽP), vyhradilo
posuzování předmětných záměrů.
Dne 28. 6. 2011 byly zpracovateli posudků předány všechny požadované doplňující
informace předložené oznamovateli obou záměrů.
Dne 15. 12. 2011 obdrželo MŽP zpracované posudky.
Dne 30. 12. 2011 byly posudky rozeslány dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne 30. 1. 2012 rozeslalo MŽP pozvánku na veřejné projednání dotčeným územním
samosprávným celkům ke zveřejnění.
2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudků a současně dokumentací ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne
15. 2. 2012 v konferenčním sále Interhotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512, 762 70 Zlín,
od 14:30 hod.
3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byla pověřena (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Barbora Fűrstová,
pracovník oddělení metodiky a projektové EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence. Na jednání byl za MŽP dále přítomen Ing. Milan Muzikář, pracovník
oddělení metodiky a projektové EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byly dokumentace, posudky, vyjádření dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správních úřadů a veřejnosti k posouzení vlivů záměrů
„Obchvat Zálešná“ a „Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek“ na životní prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
oznamovatele (2. úsek), Ředitelství silnic Zlínského kraje
Ing. Bronislav Malý
oznamovatele (obchvat), Statutární město Zlín

pan Jiří Kadeřábek
Mgr. Eva Štauderová

zpracovatele dokumentací

RNDr. Jiří Grúz
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RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
RNDr. Milan Macháček

zpracovatele posudků
dotčené samosprávné celky:
Zlínský kraj

Ing. Pavel Kulička

Statutární město Zlín

nezúčastnil se

dotčené úřady:
Krajský úřad Zlínského kraje

Ing. Pavel Kulička, OŽPaZ

Magistrát města Zlín

Ing. Vladimíra Pavlová, MBA, OŽPaZ

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Ing. Ondřej Hrubý
Česká inspekce životního prostředí, OI Brno

nezúčastnil se

Veřejného projednání se zúčastnili zástupci veřejnosti, celkem se veřejného projednání
zúčastnilo cca 60 osob.
6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájila Ing. Fűrstová (MŽP). V úvodu seznámila přítomné
s programem veřejného projednání, krátce zrekapitulovala proces posuzování vlivů těchto
záměrů na životní prostředí a představila zástupce jednotlivých stran.
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného
projednání, zástupci jednotlivých stran.
Ing. Malý, jako zástupce oznamovatele k záměru „Silnice II/490: Zlín, propojení I/49
- R49, 2. úsek“, seznámil přítomné s plánovaným záměrem z hlediska technického řešení
a trasou propojení silnic I/49 a R49.
Mgr. Kadeřábková, jako zástupce oznamovatele k záměru „Obchvat Olešná“, seznámila
přítomné s trasou obchvatu a důvody, pro něž byla tato trasa vybrána.
RNDr. Grúz, jako zpracovatel dokumentací, zhodnotil záměry z hlediska vlivů na
hlukovou situaci, ovzduší, veřejné zdraví, povrchové vody, zemědělský půdní fond, pozemky
určené k plnění funkce lesa, migrační potenciál krajiny, chráněná ložisková území, faunu
a floru, krajinný ráz a dále okomentoval variantní provedení. Na závěr uvedl, že dojde
k demolici několika budov (12 budov v oblasti Zálešná a 8 budov v oblasti Podvesná).
RNDr. Bajer, jako zpracovatel posudků, zhodnotil úroveň zpracovaných dokumentací,
přičemž konstatoval, že dokumentace splňují požadavky stanovené zákonem. Uvedl však, že
dokumentace obsahovaly výpočet imisní zátěže pomocí staršího typu programu. Dále sdělil, že
požaduje samostatné posouzení vlivů přeložky Fryštáckého potoka na životní prostředí
a v následných řízeních jednoznačný průkaz plnění hygienických limitů hluku a dopracování
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podrobnější rozptylové studie. Závěrem uvedl, že jsou v posudcích navržena souhlasná
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměrů na životní prostředí.
RNDr. Macháček, další zástupce týmu zpracovatele posudků, zhodnotil úroveň
zpracovaných dokumentací z hlediska ochrany fauny a flory, přičemž konstatoval, že autoři
biologického průzkumu měli využít celou vegetační dobu jako podklad pro zpracování své
studie. Dále také zhodnotil vliv záměrů na migrační trasy živočichů a nivu Fryštátského potoka.
Poté Ing. Fűrstová požádala o vyjádření přítomné zástupce dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správních úřadů. V rámci veřejného projednání uplatnili
připomínky zástupci Zlínského kraje, Krajského úřadu Zlínského kraje, Magistrátu města Zlína
a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (dále jen „KHS“).
Zástupci dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů sdělili,
že k předmětným záměrům nemají vážnějších připomínek. Pouze zástupce KHS upozornil
na nové nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
Následně uplatnili svá vyjádření zástupci občanských sdružení (paní Michalíková za OS
„Životní prostředí“ a pan Mach za OS Egeria) a zástupce veřejnosti (pan Rábek). Převážná část
připomínek se týkala vlivů záměrů na veřejné zdraví, navýšení frekvence dopravy ve městě
a obecně procesu posuzování vlivů na životní prostředí a navazujících řízení.
Na vznesené dotazy bylo zástupci jednotlivých stran (příslušným úřadem, oznamovateli,
zpracovatelem dokumentací a zpracovatelem posudků) obratem reagováno.
Na závěr veřejného projednání bylo uvedeno Ing. Fűrstovou, že vlivy záměrů na životní
prostředí byly dle požadavků zákona projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že zápis
z veřejného projednání bude zaslán všem dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům a že na základě oznámení, dokumentací, posudků, veřejného
projednání a vyjádření k nim uplatněných budou vydána stanoviska Ministerstva životní
prostředí k posouzení vlivů provedení záměrů na životní prostředí.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 15. 2. 2012 v cca 16:30 hodin.
III. ZÁVĚR
Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující
zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo
zvukový záznam.
Vlivy záměrů „Obchvat Zálešná“ a „Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek“
byly projednány ze všech podstatných hledisek.
Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné
projednání posudků a současně dokumentací k záměrům „Obchvat Zálešná“ a „Silnice II/490:
Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek“ podle zákona a vyhlášky.
Zapsala:

Ing. Barbora Fűrstová
pracovník odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
pověřený řízením veřejného projednání

Schválila: Ing. Jaroslava Honová
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
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