Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Praha dne 2. března 2021
Č. j.: MZP/2021/710/1156
Vyřizuje: Ing. Pišová
Tel.: 267 122 473
E-mail: Petra.Pisova@mzp.cz

ZÁPIS
z veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 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 § 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) č. 453/2017 Sb.,
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů
na životní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru

„Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany
přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední
nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední
a dolní nádrže Nové Mlýny“
konaného dne 18. 2. 2021 videokonferenčně prostřednictvím služby Webex od 16:00 hodin.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
•

25. 11. 2019 MŽP obdrželo žádost o zjišťovací řízení (dále také jen „ZŘ“).

•

3. 12. 2019 – MŽP zahájilo ZŘ.

•

12. 2. 2020 – MŽP vydalo závěr ZŘ se závěrem, že záměr podléhá posouzení podle zákona.

•

Dne 20. 10. 2020 byla na MŽP předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“) zpracovaná Ing. Liborem Ládyšem.

•

Dne 4. 11. 2020 MŽP rozeslalo dokumentaci dotčeným územním samosprávným celkům
(dále jen „DÚSC“) a dotčeným orgánům ke zveřejnění a k vyjádření. Informace
o dokumentaci byla zveřejněna dne 9. 11. 2020 na úřední desce Jihomoravského kraje.
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•

K dokumentaci bylo příslušnému úřadu ve lhůtě doručeno celkem 16 vyjádření (7 vyjádření
DÚSC, 5 vyjádření dotčených orgánů, 2 vyjádření z řad veřejnosti a 2 vyjádření v rámci MŽP.
Doručeny byly 2 vyjádření po lhůtě (1 vyjádření DO, 1 z řad veřejnosti).

•

Dopisem ze dne 6. 1. 2021 byl zpracováním posudku pověřen Ing. Richard Kuk, držitel
autorizace dle § 19 zákona.

•

Dne 11. 1. 2020 zpracovatel posudku převzal všechny podklady potřebné ke zpracování
posudku.

•

Dne 8. 2. 2021 rozeslalo MŽP informaci o konání veřejného projednání DÚSC a dotčeným
orgánům ke zveřejnění. Informace o konání veřejného projednání byla zveřejněna téhož dne
8. 2. 2021 na úřední desce Jihomoravského kraje.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne
18. 2. 2021 videokonferenčně prostřednictvím služby Webex od 16:00 hodin. Konání
veřejného projednání distanční formou (videokonferenčně) je v souladu s metodickým
sdělením MŽP č. j.: MZP/2021/710/856 ze dne 5. 2. 2021.
3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byl pověřen (dle § 3 odst. 2 vyhlášky) Ing. Petr Slezák,
vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence (dále jen „OPVIP“). Na on-line jednání byl za MŽP
přítomen také Mgr. Evžen Doležal, ředitel OPVIP a Ing. Petra Pišová, pracovnice OPVIP.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, vyjádření DÚSC a dotčených
orgánů, vyjádření dotčené veřejnosti a vyjádření veřejnosti k posouzení vlivů záměru
„Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí
oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové
Mlýny“ na životní prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
zástupce oznamovatele

MVDr. Václav Gargulák

(Povodí Moravy s.p.)

Dr. Ing. Antonín Tůma

zpracovatel dokumentace

Ing. Libor Ládyš
RNDr. Dalibor Bílek
Ing. Zuzana Vošická
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RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
Mgr. Radim Kočvara
Ing. Jiří Švancara
zpracovatel posudku

Ing. Richard Kuk

(oponentní posudek Natura)

Mgr. Stanislav Mudra

dotčené územní samosprávní celky:
Jihomoravský kraj

nezúčastnil se/nevystoupil

obec Pasohlávky

nezúčastnila se/nevystoupila

obec Ivaň

nezúčastnila se/nevystoupila

obec Pouzdřany

nezúčastnila se/nevystoupila

obec Strachotín

nezúčastnila se/nevystoupila

obec Šakvice

nezúčastnila se/nevystoupila

obec Pavlov

nezúčastnila se/nevystoupila

obec Milovice

nezúčastnila se/nevystoupila

obec Horní Věstonice

nezúčastnila se/nevystoupila

obec Dolní Věstonice

nezúčastnila se/nevystoupila

obec Přítluky

nezúčastnila se/nevystoupila

dotčené orgány:
Krajský úřad Jihomoravského kraje

nezúčastnil se/nevystoupil

Městský úřad Pohořelice

nezúčastnil se/nevystoupil

Městský úřad Hustopeče

nezúčastnil se/nevystoupil

Městský úřad Mikulov

nezúčastnil se/nevystoupil

Městský úřad Břeclav

nezúčastnil se/nevystoupil

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
nezúčastnila se/nevystoupila
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava
nezúčastnila se/nevystoupila
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
nezúčastnila se/nevystoupila
Ministerstvo zemědělství

nezúčastnilo se/nevystoupilo

Veřejného projednání se zúčastnili také zástupci veřejnosti. Celkem se veřejného projednání
zúčastnilo přibližně 85 osob.
6. Program veřejného projednání
1.

Úvod

2.

Vystoupení zástupců jednotlivých stran

3.

Diskuse

4.

Závěr

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájil Ing. Petra Slezák (MŽP). V úvodu seznámil přítomné
s programem veřejného projednání, představil zástupce jednotlivých stran a provedl časovou
rekapitulaci jednotlivých kroků projednávaného záměru v procesu posuzování vlivů na životní
prostředí (dále jen „proces EIA“).
Zástupce oznamovatele Dr. Ing. Antonín Tůma, prostřednictvím prezentace představil
projednávaný záměr, seznámil účastníky s účelem záměru. Zpracovatel dokumentace
Ing. Libor Ládyš seznámil účastníky s výsledky hodnocení dokumentace vlivů záměru na ŽP,
zejména zhodnotil velikost a významnost negativních vlivů na životní prostředí. Zmínil, že
případné negativní vlivy mohou nastat zejména v období výstavby a z časového hlediska
budou pouze krátkodobé. Pro minimalizaci negativních vlivů je navrženo několik opatření
k prevenci, případně vyloučení a snížení negativních vlivů na životní prostředí. Provádění
jednotlivých opatření bude projednáváno s orgánem ochrany přírody i s ornitology v souladu
s ochranou přírody. V rámci posouzení byly samostatně hodnoceny všechny fáze provádění
záměru i výsledný stav. Nebyly zjištěny významně negativní vlivy ve smyslu dotčení systému
Natura 2000. Mírně negativní vlivy mohou vznikat dočasně převážně rušivou činností
stavebních mechanismů v době výstavby, v zájmu je, aby tyto případné vlivy byly
minimalizovány.
Zpracovatel posudku Ing. Richard Kuk informoval o tom, že v současné době je posudek
cca za polovinou, co se týče času pro jeho zpracování. Zatím nemá žádné závěry jednotlivých
dílčích kapitol. Požadavky na vyjasnění či upřesnění některých konkrétních informací předal
oznamovateli či zpracovateli dokumentace. Zmínil, že celkem bylo doručeno 18 vyjádření
k dokumentaci, z toho dvě po lhůtě. Uvedl, že v rámci posudku budou začleněny podmínky,
které budou v návrhu stanoviska. Jednotlivé podmínky budou zkonkretizovány tak, aby byly
následně lépe kontrolovatelné.
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Poté Ing. Petr Slezák vyzval zástupce DÚSC a dotčených orgánů, aby uplatnili případné
připomínky k záměru (dokumentaci). Ze zástupců DÚSC a dotčených orgánů se nikdo
nepřihlásil o slovo, tudíž nikdo neuplatnil žádnou připomínku.
V rámci diskuze nebyl vznesen žádný dotaz či připomínka.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 18. 11. 2019 v 17:07 h.

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 zvukový záznam.
Vlivy záměru „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace
Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy
střední a dolní nádrže Nové Mlýny“ byly projednány ze všech podstatných hledisek.
Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání
dokumentace k záměru „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace
Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny a vodohospodářské
funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny“ podle zákona a vyhlášky.
Zapsala:

Ing. Petra Pišová
referentka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Schválil:

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