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ÚVOD
Záměrem „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ je dobudování plnohodnotného uceleného tahu Velkého
městského okruhu (VMO) v severozápadním segmentu města Brna. Význam úseku Žabovřeská I je dán
především současným stavem na severozápadním segmentu VMO, kdy jsou realizovány stavby
mimoúrovňová křižovatka (dále jen MÚK) Hlinky s napojením na VMO Pisárky a MÚK Kníničská s napojením
na VMO ve směru do Králova Pole, ale úsek mezi oběma MÚK v prostoru stavby Žabovřeská I je veden v
obou směrech pouze jedním pruhem. Vzhledem k zatíženosti této severozápadní části VMO se jedná o úsek,
který je výrazným úzkým hrdlem VMO. Dochází zde ke každodenním nepřetržitým kongescím (v obou
směrech), díky zatíženosti se část dopravy přesouvá na alternativní nevhodné trasy.
Přestavbou úseku Žabovřeská I dojde k odstranění zásadního zúženého místa, které je jedním z kritických
míst brněnské dopravní sítě, kde každodenně vznikají dopravní zácpy a je místem častých dopravních nehod.
Realizací záměru zde vznikne komunikace dálničního typu s vysokým standardem bezpečnostních opatření.
Výrazně se zvýší plynulost a komfort jízdy, což povede ke snížení emisního působení dopravy v této části
Brna (hluk a emise do ovzduší), sníží se riziko dopravních nehod. Dále bude upraveno okolí stavby s důrazem
na tvorbu ekologicky blízkého prostředí a snazší příčnou průchodnost území pro obyvatele města. Součástí
stavby jsou protihluková opatření, přeložení tramvajové tratě do tunelu, realizace obslužné komunikace
v prostoru Žabovřeských luk, realizace mimoúrovňových přechodů, mostu pro pěší přes řeku Svratku aj.
Stavba je v rámci města Brna vedena jako prioritní.
Příprava stavby má za sebou dlouhý vývoj. Ve vazbě na stavbu Pražské radiály (Pisárecký tunel) a projekt
VMO MÚK Hlinky byly zkoumány od roku 1999 různé varianty pokračování VMO směrem na Žabovřesky. Tyto
varianty byly zahrnuty do dokumentace o hodnocení vlivů dle zákona č.244/92 Sb. (záměr s názvem „VMO
Brno, segment Žabovřeská I“). Dokumentace byla zveřejněna v roce 2001 a zahrnovala posouzení 11 variant
(10 aktivních a 1 referenční). Dokumentace byla po podání vrácena k doplnění a znovu podána (červenec
2003). Byl zpracován posudek a dne 6.10. 2003 bylo zahájeno veřejné projednání posudku. To bylo přerušeno
a MŽP požádalo oznamovatele o další doplnění dokumentace.
Následně proběhlo několik kol jednání mezi příslušnými účastníky zainteresovaných stran, zejména zástupců
investora, řešitelů projektu, zpracovatelem dokumentace a také zástupců veřejnosti. Výsledkem bylo
především provedení užšího výběru řešených variant, včetně propracování varianty 10, navržené zástupci
občanských sdružení, do kterých se snažili řešitelé promítnout zájmy zúčastněných stran. Výsledkem tohoto
výběru bylo formulace dvou aktivních variant s podvariantami (celkem 3 varianty).
Výsledky jednání a kompromisních řešení byly shrnuty zejména do materiálu „VMO Žabovřeská – EIA –
změna“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 9/2004). Dokument byl dopracován a upřesněn v rámci „VMO Žabovřeská
Dopracování studie k posudku EIA“ (PK Ossendorf s.r.o., Brno, 9/2005).
Následně proběhlo druhé doplnění dokumentace o posuzování vlivů a záměr byl zveřejněn s názvem „Velký
městský okruh města Brna – segment Žabovřeská, Dopracování dokumentace – část G“ (září 2005).
Následoval posudek a veřejné projednání. Dne 11.9.2006 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko EIA (č.j.:
63548/ENV/06) dle zákona č. 244/1992 Sb., které odsouhlasilo k realizaci variantu 1a (tramvaj v tunelu,
polovina VMO v galerii, ekologický most na Žabovřeské louky) a jako přípustnou rovněž variantu 10b (tramvaj
v tunelu, na VMO tunel střední délky s odvětráváním na portálech).
Oznamovatel akce preferoval variantu 1a, která byla následně rozpracována v technické studii (2007).
VMO Žabovřeská, posouzená procesem EIA, byla v další přípravě rozdělena na tři části:


VMO Žabovřeská I, úsek 1 cca km 2,1 – 3,0



VMO Žabovřeská I, úsek 2 cca km 3,0 – 3,9 včetně MÚK Kníničská radiála



VMO Žabovřeská II cca km 3,9 – 4,6 délka 700 m

Část VMO Žabovřeská II byla v průběhu přípravy stavby oddělena a byla realizována samostatně v letech
2008 – 2011.
VMO Žabovřeská I byla připravována zvlášť a díky dalšímu vývoji je značná část staveb tohoto úseku
předmětem nového oznámení a tím i tohoto posouzení (viz dále).
V červenci roku 2009 byla pro VMO Žabovřeská I dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a
v červenci roku 2010 bylo na stavbu vydáno územní rozhodnutí, které bylo následně prodlouženo a je nadále
platné. V roce 2013 byl v Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR schválen Záměr projektu stavby, který
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definoval celkové investiční náklady stavby a umožnil další pokračování přípravy stavby. Byla zahájena
příprava dokumentace pro stavebního povolení (DSP).
V rámci přípravy DSP byla stavba VMO Žabovřeská I rozdělena do tří etap výstavby z důvodů potřeby
postupné přípravy jednotlivých úseků stavby v pořadí:


Etapa I úsek podél Žabovřeských luk, od spojovací komunikace (přes řeku Svratku na ulici Veslařskou)
po MÚK Kníničskou, cca km 3,0 – km 3,9 projektového staničení. Jedná se v podstatě o opravu,
úpravu a doplnění stávajícího úseku VMO umožňující bezkonfliktní napojení MÚK Kníničská na
navazující etapu II.



Etapa II úsek podél řeky Svratky, od MÚK Hlinky po spojovací komunikaci, cca km 2,1 - km 3,0
projektového staničení (předpoklad přípravy v bezprostřední návaznosti na etapu I). Podstatou je
odklonění tramvajové tratě do tunelu a využití tělesa tramvajové tratě pro rozšíření stávající dvoupruhé
komunikace na čtyřpruhou.



Etapa III dílčí objekty, jejichž realizace může proběhnout v čase nezávisle na ostatních etapách a které
neovlivňují hlavní funkci a požadavky stavby VMO – lávka přes Svratku, protipovodňová zeď
(předpoklad postupné výhledové přípravy).

DSP v rozsahu Etapy I byla dokončena v březnu 2014. Z této části projektu byly vyděleny jako samostatné
následující dílčí objekty / stavby.
Na stavební objekty C769 protihlukové stěny – napojení Bráfova, C001 demolice – areál firem č.16 a C002
demolice – budova č.14 bylo vydáno pravomocné stavební povolení, resp. povolení k odstranění stavby.
Stavby byly zahájeny a realizace byla dokončena na konci roku 2014, resp. na jaře 2015. Tímto fakticky došlo
k zahájení realizace stavby VMO Žabovřeská I.
Dále byla vydělena a samostatně dokončena DSP na opravu silničního mostu ev. č. 42-001a1 (jedná se o část
MÚK Kníničská, most kříží ul. Žabovřeskou a napojuje VMO na Bystrc.), včetně realizace protihlukových
opatření. Pro tuto část stavby vydal KÚ JMK dne 11.8.2016 vyjádření s tím, že záměr opravy mostu včetně
realizace protihlukových opatření není třeba podrobit procesu posuzování vlivů a pro tuto část pak bylo vydáno
stavební povolení. Stavba (oprava mostu) zatím zahájena nebyla.
U ostatních částí stavby k zahájení stavebního řízení nedošlo, nejprve s ohledem na komplikace při
majetkoprávní přípravě stavby a následně v důsledku novely zákona č. 100/2001 Sb. zákonem č. 39/2015 Sb.
kdy se původní stanovisko k záměru vydané dle zákona č. 244/1992 Sb. stalo pro navazující řízení (zde
stavební povolení) nedostatečné.
Oznamovatel tak musel zahájit pro stavby, pro které nezískal stavební povolení (většina objektů stavby VMO
Žabovřeská I), nový proces posuzování dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění.
Předmětem nynějšího procesu tedy není celý původně projednávaný záměr „VMO Brno, segment Žabovřeská
I“, ale jeho část. Tato část záměru naplňuje dle přílohy zákona č. 100/01 Sb. dikci bodu 9.1, kategorie II,
sloupec B, tj. novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I). Záměr tak mohl být oznámen a mohlo proběhnout zjišťovací řízení se závěrem, zda
bude či nebude dále posuzován. Oznamovatel se pro vypracování prvního dokumentu procesu posuzování
rozhodl využít postupu dle § 6 odst. 5 zákona 100/01 Sb.: „U záměrů a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm.
a), b) a c) může oznamovatel předložit místo oznámení dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále
jen „dokumentace“) podle přílohy č.4 k tomuto zákonu; v tomto případě se dále postupuje podle § 8“ a předložil
místo oznámení přímo dokumentaci. Následujícím krokem po podání dokumentace tak není zjišťovací řízení,
ale zpracování posudku a proces posuzování bude ukončen vydáním závazného stanoviska k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí.
Ministerstvo životního prostředí si v souladu s § 23 odst. 4 zákona 100/01 Sb. vyhradilo dopisem z 6.4.2017
na Krajském úřadu JMK posuzování vlivů uvedeného záměru a je tak příslušným úřadem zajišťujícím proces
posuzování. Posuzovaná dokumentace vlivů záměru (podané dle §8 zákona č. 100/01 Sb.) vč. příloh byla
zveřejněna pod kódem záměru OV7162 na informačním systému EIA (www.cenia.cz/EIA,) a rozeslána
dotčeným úřadům s dopisem ze dne 10. 04. 2017.
Zpracování posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, bylo zadáno na základě výběrového řízení
a je plněním smlouvy o zpracování posudku, uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem životního
prostředí, zastoupenou ředitelem OVSS VII MŽP a Amec Foster Wheeler, s.r.o.
Zpracovatelem posudku je za firmu Amec Foster Wheeler s.r.o. oprávněná osoba ing. Stanislav Postbiegl.
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Zpracovateli posudku byly příslušným úřadem předány následující podklady:
1) Dokumentace záměru včetně samostatných příloh
T. Šikula a kol. „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, dokumentace dle §8 zákona č.100/01 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí“, HBH Projekt spol. s r.o., Brno březen 2017 (138 číslovaných stran + vyjádření
stavebního úřadu, stanovisko orgánu ochrany přírody, fotodokumetnace, grafická příloha celková situace
1:5000 a grafická příloha environmentální charakteristiky 1:10000)
POZN: dokumentace byla zpracována v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/01 Sb.
Příloha 1: Hluková (akustická) studie
D. Pokorný, Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, Akustická studie, AKUSTING, spol. s r.o., Brno, březen
2017 (34 číslovaných stran + 13 grafických příloh)
Příloha 2: Rozptylová studie
D. Kouřil, Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, Rozptylová studie, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, leden 2017
(14 číslovaných stran + 9 grafických příloh)
Příloha 3: Migrační studie
T. Libosvár, T. Šikula, Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I, Dokumentace EIA, Rámcová migrační studie, HBH
Projekt spol. s r.o., Brno, prosinec 2016 (15 číslovaných stran)
Příloha 4: Studie vyhodnocení vlivů na klima
M. Toman, T. Šikula, Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I, Dokumentace EIA, Studie vyhodnocení vlivů na
klima (vliv klimatických změn), HBH Projekt spol. s r.o., Brno, prosinec 2016 (20 číslovaných stran)
Příloha 5: Vyhodnocení ovlivnění vod dle čl. 4 Rámcové směrnice o vodách
L. Šikulová a kol., Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I, Vyhodnocení ovlivnění vod dle Rámcové směrnice o
vodách, Hradec Králové, leden 2017, (35 číslovaných stran)
Příloha 6: Hodnocení vlivu na veřejné zdraví
J. Kotulán, Hodnocení vlivu na veřejné zdraví záměru Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I, Brno, březen 2017
(23 číslovaných stran)
2) Vyjádření ke zveřejněné dokumentaci, která byla v zákonné lhůtě doručena od dotčených
samosprávných územních celků a správních úřadů (kopie viz příloha posudku)
1. Jihomoravský kraj, RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. člen Rady Jihomoravského kraje, č.j. JMK
65026/2017 ze dne 3.5.2017
2. Statutární měst Brno, Městská část Brno – střed, č.j. MCBS/2017/0068507/PRUJ, ze dne 24.4. 2017
3. Statutární měst Brno, Městská část Brno – Žabovřesky – č.j. MCBZAB04035/17/OV/VYHK, sp.z. SMCBZAB 04035/17/3, ze dne 17.5. 2017
4. Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany vod, č.j. 30677/ENV/17, sp.zn. 1001/740/17 ze dne
4.5.2017
5. Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší, č.j. 29133/ENV/17; sp. zn. 1190/780/17 ze dne
3.5.2017
6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – č.j. JMK 64539/2017, sp. Zn. S-JMK
55468/2017 OŽP/Zlv, ze dne 3.5.2017
7. Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 23117/2017/BM/HOK, sp.z.
S-KHSJM 19966/2017, ze dne 11.5.2017, bylo upraveno
8. Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 29765/2017/BM/HOK, sp.z.
S-KHSJM 19966/2017, ze dne 5.6.2017, upravené znění
9. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno – č.j. ČIŽP/47/ŘI/1705149
002/17/BLV, ze dne 12.5.2017
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10. Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, č.j. MMB/0204344/2017/Zah(DS), sp.zn.
OŽP/MMB/0162441/2017, ze dne 9.5.2017
11. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j. MMB/0191746/2017,
sp.zn. OVLHZ/MMB/0164711/2017 ze dne 2.5.2017
12. Magistrát města Brna, odbor památkové
MMB/0164711/2017/SZ/d ze dne 5.5.2017

péče,

č.j.

OPP/MMB/0164711/2017,

sp.zn.

13. Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, č.j. MMB/0185316/2017/Kep, sp.zn.
4100/OÚPR/MMB/0164711/2017 ze dne 4.5.2017
3) Stanovisko zpracovatele dokumentace k vyjádřením
Jedná se o podklad pro zpracovatele posudku obsahující stanovisko zpracovatele dokumentace a
zpracovatelů externích příloh dokumentace k některým bodům uvedeným ve vyjádřeních k záměru.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1.

Název záměru

Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je rekonstrukce a rozšíření stávajících komunikací Velkého městského okruhu (VMO) v prostoru
ulice Žabovřeská v Brně tak, aby v celém úseku byla v čtyřpruhovém uspořádání. Délka řešeného úseku je
1,8 km (km 2,1 – 3,9 projektového staničení hlavní trasy VMO). Záměr bude realizován ve 3 etapách a skládá
se z několika základních částí:
Silnice I/42
Stávající komunikace bude rekonstruována a rozšiřována v kategorii MS4dc 20,25/20,25/60(80) – (místní
sběrná komunikace podle ČSN 73 6110) v úsecích mimo galerii. Část komunikace bude vedena v galerii, zde
a v těsně navazujícím úseku mezi zdmi (km 2,45 – 2,90) je komunikace navržena v tunelové kategorii kategorie T7,5 – pro jeden jízdní pás (podle ČSN 73 7507). Komunikace bude realizována v stávající trase a
v nejužším místě údolí Svratky bude využito i těleso dnešní tramvajové trati, komunikace bude odsunuta od
břehu řeky Svratky.
Tramvajová trať
Stávající dvoukolejná tramvajová trať probíhá souběžně s komunikací I/42. Trať bude v nejužší části koridoru
odsunuta východním směrem do tunelu pod Wilsonův les a v navazujících částech bude rekonstruována. Trať
bude realizována na samostatném tělese se základní osovou vzdáleností kolejí 3,0 m. Ve směrových
obloucích před tunelem a následně v celé délce tunelu je osová vzdálenost rozšířena na 3,1 m.
Trať má normální rozchod kolejí 1435 mm a jsou dodrženy průjezdné průřezy tramvajových tratí podle ČSN
28 0318.
Tramvajový tunel
Tunel s jednou tunelovou troubou převádí dvoukolejnou tramvajovou trať s osovou vzdáleností kolejí 3,1 m.
Tunel bude ražený s přesypanými předportálovými úseky. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené
části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Celková délka tunelu je cca 0,5 km.
Obslužná komunikace
Pro obsluhu západně ležících Žabovřeských luk bude v souběhu s I/42 realizována silnice kategorie MO2k
7,5/7,5/30 – místní obslužná komunikace (podle ČSN 73 6110). Tato komunikace bude napojena na ulici
Veslařskou stávajícím mostem přes Svratku. Komunikace bude na konci stavby (v prostoru MÚK Kníničská)
zaslepena a její uvažované pokračování podél celého území Žabovřeských luk bude řešeno v samostatné
akci (investice města Brna). Komunikace bude využívána v období výstavby k provizornímu vedení dopravy.
MÚK Kníničská
Záměr předpokládá částečnou přestavbu a modernizaci stávající mimoúrovňové křižovatky Kníničská.
Další objekty vyvolané stavbou









lávky přes záměr a řeku Svratku,
pěší a cyklistické trasy podél I/42,
rekonstrukce kmenových kanalizačních stok kanalizace v prostoru stavby,
přeložka vodovodu DN 600,
částečná přeložka VN vedení a přeložka jedné trafostanice na konci ulice Bráfovy,
protihluková opatření (zdi, valy),
ozelenění, sadové úpravy území,
aj.
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I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Jihomoravský
Obec: Brno
Katastrální území: Pisárky, Žabovřesky
Záměr je umisťován v trase stávající silnice I/42 a v jejím blízkém okolí.
Záměr v dané lokalitě je v souladu s územním plánem města Brno.

I.4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

I.5.

IČ oznamovatele

659 93 390

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
Při studiu dokumentace byla věnována pozornost především obsahové a věcné správnosti uvedených údajů
a přehlednosti, případné stylistické chyby, překlepy a další drobné chyby, pokud nepřesahují únosnou míru a
nesnižují vypovídací schopnost textu nejsou v dalším textu posudku komentovány.
Následně jsou komentovány postupně jednotlivé kapitoly dokumentace. V posudku je zachováno číslování
komentovaných kapitol tak, jak je v dokumentaci uvedeno.

II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Základním materiálem pro zpracování posudku byla dokumentace vycházející z §8 zákona č.100/01 Sb.
Dalším krokem je zveřejnění dokumentace a zpracování posudku. Nejedná se o oznámení záměru v rozsahu
přílohy č.4, jak umožňuje §6 zákona, s navazujícím zjišťovacím řízením.
Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č.4 zákona.
Dokumentace se skládá z textové části a samostatných příloh:
T. Šikula a kol. „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, dokumentace dle §8 zákona č.100/01 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí“, HBH Projekt spol. s r.o., Brno březen 2017 (138 číslovaných stran + přílohy textové
a grafické)
Doplněná o samostatné expertní přílohy
-

-

Příloha 1: D. Pokorný, Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, Akustická studie, AKUSTING, spol. s r.o.,
Brno, březen 2017 (34 číslovaných stran + 13 grafických příloh)
Příloha 2: D. Kouřil, Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, Rozptylová studie, HBH Projekt spol. s r.o.,
Brno, leden 2017 (14 číslovaných stran + 9 grafických příloh)
Příloha 3: T. Libosvár, T. Šikula, Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I, Dokumentace EIA, Rámcová
migrační studie, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, prosinec 2016 (15 číslovaných stran)
Příloha 4: M. Toman, T. Šikula, Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I, Dokumentace EIA, Studie
vyhodnocení vlivů na klima (vliv klimatických změn), HBH Projekt spol. s r.o., Brno, prosinec 2016 (20
číslovaných stran)
Příloha 5: L. Šikulová a kol., Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I, Vyhodnocení ovlivnění vod dle
Rámcové směrnice o vodách, Hradec Králové, leden 2017, (35 číslovaných stran)
Příloha 6: J. Kotulán, Hodnocení vlivu na veřejné zdraví záměru Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I,
Brno, březen 2017 (23 číslovaných stran)

Dokumentace obsahuje povinné přílohy - vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace (zde odboru stavebního ÚMČmB Brno – Žabovřesky a stavebního úřadu ÚMČmB
Brno střed) a stanovisko orgánu ochrany přírody (zde KÚ JMK OŽP) z hlediska §45i zákona č. 114/92 Sb.
Autor dokumentace Mgr. Tomáš Šikula, měl v době zpracování dokumentace platnou autorizaci, je tak naplněn
požadavek uvedený v §19 zákona č. 100/01 Sb.
Autor hodnocení vlivů na veřejné zdraví, Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, Csc. je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (tj. nad rámec požadavku uvedeného v §19 zákona
č. 100/01 Sb., protože se jedná o záměr uvedený v příloze 1 zákona v kategorii II).
Z hlediska formálního členění dokumentace lze konstatovat dodržení struktury dle osnovy uvedené v příloze
č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., s několika drobnými autorskými modifikacemi v názvech osnovou daných kapitol
(nejvýrazněji kapitola D.IV a D.VI, kdy jsou užity názvy, které byly změněny novelou zákona – zákonem č.
39/2015 Sb.). Autor pak dle své potřeby základní osnovu dokumentace rozšířil o 3 kapitoly nové.
Jedná se o odchylky nevýznamné, posuzovanou dokumentaci včetně příloh lze označit za úplnou.
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Celkově lze dokumentaci včetně příloh hodnotit jako dostatečnou. Text dokumentace je v některých popisných
částech nadbytečně podrobný, jinde stručný, bez odkazů na přílohové části, které potřebné informace
obsahují. Dokumentace je celkově správně zaměřena na podstatné působení záměru, tedy šíření hluku a
emisí z automobilového provozu v sledovaném úseku VMO a působení těchto vlivů na veřejné zdraví,
působení na biotickou složku, vodní prostředí. Tyto z hlediska působení záměru podstatné oblasti jsou
podrobně řešeny v samostatně zpracovaných odborných přílohách.
Nutno konstatovat, že záměr sám o sobě je díky vysokému stupni přípravy znám ve vysoké podrobnosti řešení,
jednotlivé části stavby reagují na předchozí četné diskuze a požadavky z předchozích kroků přípravy stavby.
Významnou vlastností záměru je celkové snížení negativního působení dopravy v posuzovaném úseku VMO
a širším okolí na jednotlivé složky životního prostření a veřejné zdraví.
Vzhledem k vysokému stupni rozpracovanosti projektu s rozsáhlými podklady je škoda, že zpracovatel
nevyužil existující podklady a nedoplnil dokumentaci podrobnějšími situačními grafickými přílohami, či
vizualizací záměru. Například podrobnější situace stavby je v dokumentaci uvedena pouze v grafické příloze
č.1, což je hrubý zákres záměru do mapy v měřítku 1:5000. Nelze z ní vyčíst např. rozsahy zazelenění, rozsah
a místo realizace protihlukových opatření a další řešení, které jsou významné z hlediska možného pozitivního,
či negativního vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Podrobnější situaci stavby je možné dohledat
v příloze - v hlukové studii.
V následující části posudku jsou komentovány jednotlivé kapitoly dokumentace, je tedy užito názvů kapitol tam
uvedených.
Texty, poznámky či komentáře zpracovatele posudku jsou psány obyčejným písmem.
Texty kopírující, či přímo vycházející z oznámení jsou psány kurzívou.
Část A. Údaje o oznamovateli
Kapitola obsahuje požadované údaje (obchodní firma, IČO, sídlo a oprávněný zástupce oznamovatele) jsou
úplné a podle informačních zdrojů (Obchodnirejstrik.cz) správné.
Část B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
V kapitole je uveden název: I/42 Brno VMO Žabovřeská I
V zde uvedeném názvu chybí slovo „Silnice“, jak je jinde v dokumentaci uváděno. Širší název „Silnice I/42
Brno VMO Žabovřeská I“ je uváděn i v dalších dokumentech a vyjádřeních k záměru, pod tímto rozšířeným
názvem je záměr veden i v předkládaném posudku.
B.I.2 Rozsah záměru
Popsáno stručně a dostatečně vzhledem k zařazení záměru dle přílohy zákona č. 100/01 Sb. Jsou uvedeny
základní parametry záměru „Délka řešeného záměru je 1,8 km (km 2,1 – 3,9 projektového staničení hlavní
trasy) a pro jednoduší orientaci v projektu je uvedeno rozdělení na části „Silnice I/42, Tramvajová trať,
Tramvajový tunel, Obslužná komunikace, MÚK Kníničská, Ostatní objekty vyvolané stavbou“ a je proveden
stručný popis těchto částí.
B.I.3. Umístění záměru
V kapitole je uvedeno pouze:
„kraj: Jihomoravský
obec: Brno
katastrální území: Pisárky, Žabovřesky“
Pro jednodušší orientaci v problematice zejména veřejnosti chybí v této kapitole zákres umístění, či odkaz na
obrázky jinde vložené (např. v následující kapitole), či grafickou přílohu.
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Vhodné by bylo uvést i stručný slovní popis umístění, např. s konstatováním o umístění záměru v trase
stávající komunikace a stávající tramvajové trati, návaznosti na další části VMO atd.
B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Je proveden stručný popis záměru a jeho návaznosti na další části VMO, význam záměru. Tato část textů více
náleží předchozí kapitoly a kapitoly následující se zdůvodněním potřeby záměru. Tato kapitola by se měla
věnovat charakteru záměru, tedy konstatovat, které části záměru jsou novostavbou, které rekonstrukcí apod.
To je však patrné z dalších částí dokumentace.
Je zdůrazněno, že „VMO Žabovřeská je tedy posledním nevyhovujícím segmentem v homogenním tahu VMO
od Pisárek do Židenic severní stranou“. Je zřejmé, že realizace záměru se kumulativně pozitivně projeví v okolí
stavby i na širší okolní dopravní síti, jak je v dokumentaci zdůrazněno např. v následující kapitole.
V kapitole není komentováno kumulativní vyhodnocování záměru prováděné v přílohových studiích a v textu
dokumentace (např. v hlukové studii je provedeno modelování nejen vlastního záměru, ale do výpočtu jsou
zahrnuty navazující stavby VMO, okolní komunikace apod.). Jedná se o formální nedostatek.
B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních
důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění dopravního významu záměru a ostatní funkce jsou koncentrovány v následujícím textu a lze s nimi
plně souhlasit.
Trasa VMO v posuzovaném segmentu má zajišťovat dopravní vztahy jak mimoměstské (tranzitní i cílové), tak
i vnitroměstské (resp. celoměstské, tedy tranzit přes jednotlivé městské části).
Primárním cílem výstavby je odlehčit dopravní zátěž v centrálním sektoru města a tím zlepšit stav životního
prostředí ve výrazně postiženém území (především městského polokruhu Mendlovo náměstí – Úvoz –
Kotlářská – Drobného). Centrální lokality města svým technickým uspořádáním, funkcí a polohou nejsou
schopny dál takovou zátěž převádět bez destrukce městského prostoru. Ta se projeví především tím, že z
centrálního sektoru zmizí obytná funkce, protože lokality nebudou způsobilé pro bydlení obyvatel.
Při hodnocení vlivů je třeba připustit, že žádné dopravní řešení zátěž neodstraní zcela – závěr územního plánu
města Brna však lze interpretovat jediným způsobem: z hlediska urbanistického a dopravního je zátěž
přesunuta do lokalit s efektivnější a logičtější strukturou prostorových a funkčních vztahů.
Navržená stavba má všechny předpoklady uvedené funkce plnit. Navíc lze návrh do jisté míry považovat za
zlepšení stávajících poměrů v dané lokalitě z hlediska propojení území, bezpečnosti dopravy, eliminace vlivu
dopravy na okolí.
Část zabývající se variantami řešení podrobně dokumentuje postupný vývoj projektu, jeho několikanásobné
přepracovávání, zapracování požadavků různých stran. Je konstatováno, že během přípravy stavby bylo
v procesu posuzování dle zákona 244/92 Sb. hodnoceno 10 variant, následně ve stanovisku byly
odsouhlaseny 2 varianty. Na konečné řešení byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, které bylo
vydáno v roce 2010.
Je tedy zřejmé, že naplnění jednoho z cílů posuzování vlivů, tedy posouzení variantních řešení, již bylo
naplněno minulým procesem.
V úvodní části a dalších textech dokumentace je zavedena „varianta nulová“ (neprovedení záměru - zachování
stávajícího stavu dopravní sítě) a „varianta aktivní“ (realizace záměru). Vysvětlení významu těchto
v dokumentaci posuzovaných variant mohlo být provedeno i v této kapitole.
Závěr kapitoly nesystémově obsahuje soupis projektových a dalších podkladů relevantních pro posuzovaný
záměr.
B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Pro lepší orientaci v problematice záměru uvádím níže kompletní text kapitoly B.I.6 v části popisující aktivní
variantu (tedy záměr).
Předmětem stavby je přestavba mezikřižovatkového úseku VMO mezi MÚK Hlinky a MÚK Kníničská radiála.
Jedná se o část severozápadního segmentu VMO (MÚK Hlinky – VMO Rokytova).
Stavbu lze pro přehlednost rozdělit na dva úseky, které byly vymezeny již v dokumentaci EIA a po vydání
územního rozhodnutí došlo v obdobném rozsahu k rozdělení stavby na etapu I a etapu II.
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První úsek (etapa II) – cca km 2,10 – 3,03 hlavní trasy. Zahrnuje průchod VMO úzkým hrdlem mezi korytem
řeky Svratky a Wilsonovým lesem. Jedná se prostorově o jeden z nejsložitějších úseků na VMO, který byl v
předchozích dokumentacích prověřován řadou variant (viz kapitola B.I.5).
Začátek stavby tedy navazuje na stavbu MÚK Hlinky (částečně se obě stavby prolínají) a pokračuje zhruba v
původní stopě silnice I/42. Stávající dvoupruhová komunikace VMO je rozšířena (na úkor stávající tramvajové
trati) na dělený čtyřpruh a mírně odsunuta od řeky v místech stávající břehové konzoly. Tímto odsunutím je
vytvořen prostor pro vybudování pěší promenády podél řeky. Rozšířením a odsunutím komunikace dochází k
zásahu do svahů Wilsonova lesa a k nutnosti přeložení tramvajové trati.
Již dříve schválené řešení tedy zahrnuje přeložení tramvajové trati do nového tramvajového tunelu pod
Wilsonovým lesem, přičemž portály tunelu jsou situovány v místech bývalých lomů. Tunel je navržen ražený
v jižní části a přesypaný v části severní, kde je situován v prostoru bývalého učiliště. Součástí tunelu bude
vybudování samostatné únikové štoly, opět částečně ražené a částečně přesypané a provozně
technologického objektu v prostoru severního předportálí. Objekt bude sdružovat technologické zázemí pro
tramvajovou i silniční část.
Komunikace VMO v navrženém čtyřpruhovém uspořádání je vedena podél tramvajové trati, a v prostoru jižního
portálu se tramvaj odklání do tunelu. Další vedení komunikace se částečně zakusuje do svahů Wilsonova lesa
a je nutné je zajistit nejdříve zárubní zdí a následně galerií nad větví B (směr Žabovřesky). Jednostranná
galerie poté navazuje na galerii oboustrannou nad celým profilem VMO, která je ukončena v prostoru
severního portálu tramvajového tunelu. Návrh přesypané oboustranné galerie vychází z původní dokumentace
EIA a cílem tohoto řešení je propojení území, která jsou dnes necitlivě rozdělena vedením komunikace VMO,
tedy Wilsonova lesa a území Žabovřeských luk společně s tokem řeky Svratky.
K celkovému propojení území pro pěší je kromě zmíněného přesypání galerie VMO navržena jedna lávka přes
VMO a tram. trať v km 2,17 a výhledově lávka přes Svratku (etapa III).
Navržené příčné přechody přes VMO jsou doplněny podélnými trasami vedenými oboustranně podél VMO a
tramvajové trati. Chodník při patě Wilsonova lesa (částečně veden na galerii) navazuje na stávající lesní
stezky, čemuž odpovídá i navržený charakter. Podél řeky Svratky je vedena komunikace pro cyklisty a pěší
po nábřežní konzole. Komunikace se na jedné straně napojuje na stávající komunikaci podél bývalého areálu
vodáren a na straně druhé na stávající cyklotrasu za mostem Kamenný mlýn.
V těsném souběhu s VMO je prostor nábřežní promenády (konzoly) oddělen od silnice betonovou zdí, které
zároveň plní funkci protihlukovou a tvoří ochranu silnice před rozlivem Q100.
Na začátku úseku (před jižním tunelovým portálem) budou v rámci stavby vybudovány protihlukové stěny po
obou stranách profilu VMO. V rámci samostatné stavby bude doplněna PHS ve středním dělícím pásu (SDP),
která bude navazovat na již vybudovanou PHS.
V neposlední řadě stavba zahrnuje přeložky většiny inženýrských sítí v území, rekonstrukce stávajících
kmenových stok v rozsahu dotčeném stavbou a sadové úpravy.
Druhý úsek (etapa I) - cca km 3,03 – 3,90 hlavní trasy - pokračuje od portálu galerie a tramvajového tunelu,
zahrnuje oblast MÚK Kníničská radiála a je ukončen za MÚK, v návaznosti na stavbu Žabovřesky, mosty. V
tomto úseku dochází ke změně konfigurace terénu, tok řeky se odklání a údolí se otvírá do široké nivy.
Opět zde dochází k rozšíření stávající dvoupruhové komunikace VMO na dělený čtyřpruh, až do prostoru
MÚK, kde je šířkové uspořádání již dnes vyhovující. V rámci stávající MÚK je navržena úprava problémových
ramp, konkrétně rampy od ulice Fanderlíkovy, která bude navazovat na krátký průpletový úsek a novou přímou
rampu na VMO. Navržena je oprava stávajícího silničního mostu, výměna a doplnění protihlukových opatření.
Součástí úprav na VMO je vymístění stávajících autobusových zastávek v tomto úseku.
Pro zajištění obslužnosti Žabovřeských luk (jak ve stávajícím tak i ve výhledovém stavu) je v rámci stavby
navržena nová obslužná komunikace a chodník navazující na most Kamenný mlýn a pokračující podél VMO
k MÚK Kníničská radiála. Zde je komunikace v rámci stavby VMO Žabovřeská zaslepena. Předmětem
samostatné akce Statutárního města Brna je jednosměrné napojení této komunikace na větev MÚK Kníničská
ve směru Bystrc – Pisárky resp. Kníničská – Veslařská. Toto napojení umožní vedení náhradní autobusové
dopravy (při výluce na tramvajové trati) v uvedeném směru, s možností zastavení na nové obslužné
komunikaci, kde jsou navrženy zastávky ve vazbě na lávku pro pěší přes VMO a tramvajovou trať. Výhledově
by měla obslužná komunikace pokračovat dále podél území Žabovřeských luk a silnice II/384 (ul. Kníničská),
kde se napojí v prostou stávající MÚK Veslařské (jedná se o samostatnou akci Statutárního města Brna).
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Tramvajová trať zde bude zachována ve stávajících parametrech, je navržena rekonstrukce železničního
svršku a odvodnění a rekonstrukce zastávky Bráfova. Propojení území pro pěší je opět řešeno lávkou přes
VMO, která je navržena v přímé návaznosti na tramvajovou zastávku Bráfova a výhledově se s ní počítá jako
s hlavním vstupem do území Žabovřeských luk. Nástup na lávku od ulice Bráfovy je řešen zemním valem,
který byl záměrně rozšířen směrem k severním portálům, tak aby došlo k hlukovému a optickému odclonění
dopravního koridoru a zároveň vytvoření pobytového místa na straně ulice Bráfovy lemované chráněnou
lipovou alejí.
Součástí stavby je výstavba nového veřejného osvětlení všech budovaných komunikací.
Etapa III zahrnuje pouze dílčí objekty, jejichž realizace může proběhnout v čase nezávisle na ostatních
etapách a které neovlivňují hlavní funkci a požadavky stavby VMO. Součástí etapy III je lávka přes Svratku
(C201) v km 2,1 a protipovodňová zeď (C260) – km 2,920 vlevo podél Žabovřeských luk.
Uvedený text je uceleným ale velmi stručným popisem záměru. Chybí podrobnější popis jednotlivých částí
stavby, a to zejména ta řešení, které mají přímý vztah k ochraně životního prostředí a která jsou v následujících
částech dokumentace a příloh uvedena či komentována. Měly by zde být uvedeny podrobnější popisy
environmentálně významných částí záměru, popisy opatření, která projekt obsahuje ke kompenzaci či snížení
negativních vlivů apod. (v souladu s Metodickým sdělením MŽP z 6.3.2015). Kapitola neobsahuje popis
týkající se provádění stavby, který je proveden v jiné kapitole (např. výstavba je podrobněji popsána
v následující kapitole B.II.4 „Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu“) a ani odkaz na tyto jinde uvedené texty.
Jedná se připomínky formálního rázu, které se týkají přehlednosti předkládané dokumentace, a to zejména
s ohledem na veřejnost, pro kterou je dokumentace také určena.
V popisu 2. části (etapy I) je uvedena oprava stávajícího silničního mostu, výměna a doplnění protihlukových
opatření v prostoru MÚK Kníničská. Pro tuto samostatnou část stavby KÚ JMK dne 11.8.2016 vydal vyjádření
s tím, že záměr opravy mostu včetně realizace a úprav protihlukových opatření není třeba podrobit procesu
posuzování vlivů. Pro tuto část stavby bylo následně vydáno stavební povolení a není tak předmětem záměru
a stanovisko se jí netýká.
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Je uvedeno:
zahájení
zprovoznění

2018,
2021.

Z textů pak vyplývá, že se jedná o předpokládané termíny výstavby pouze I a II etapy stavby. Doba realizace
objektů zahrnutých do III. etapy není jednoznačně určena. Může probíhat souběžně, či v časové návaznosti
po realizaci předchozí I a II etapy.
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Jihomoravský kraj, MČ Brno – Pisárky, MČ Brno – Žabovřesky
Bez připomínek.
B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních celků, které budou tato rozhodnutí
vydávat
Jako navazující řízení je uvedeno stavební povolení pro jednotlivé etapy stavby a dotčené orgány, což je
v souladu se skutečností, že záměr má již vydané území rozhodnutí.
Chybí zde uvedení potřeby vydání povolení vodoprávním úřadem pro realizaci vodních děl.
B.II.

Údaje o vstupech

B.II.1

Půda

V úvodu kapitoly „půda“ je poněkud zavádějícím způsobem uváděn celkový zábor záměru (175 294 m2).
Nejedná se ale o zábor zemědělského půdního fondu (ZPF), ani pozemků určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL), ale rozsah stavby. Z následujících tabulek uvedených v dokumentaci lze vyčíst předpokládaný zábor
ZPF (předmět této kapitoly), který má činit trvale 27 375 m2 a dočasně 697 m2 a PUPFL trvale 784 m2 a dočasně
675 m2.
Ohledně záboru PUPFL se jedná o historickou informaci. Projekt sice předpokládal trvalé odnětí PUPFL dle
zákona o lesích č.289/1995 Sb., § 3 odst.1a, ale po ověření situace bylo zjištěno, že záměr dnes trvalé odnětí
PUPFL nepředpokládá, protože dotčené pozemky již PUPFL nejsou.
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Záměr bude realizován i na skupině drobných pozemků v prostoru kamenolomů při úpatí Wilsonova lesa a
pozemků, které dříve přiléhaly k objektům zaniklé osady Kamenomlýnská. Tyto pozemky v minulosti náležely
PUPFL, ale byly z PUPFL odňaty a v současné době se jedná o ostatní plochy.
Stavbou proto k záboru PUPFL nedojde.
B.II.2 Odběr a spotřeba vody
Název kapitoly dle přílohy č. 4 zákona by měl být „Voda“. Kapitola komentuje minimální spotřebu.
Dále bez komentáře.
B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
V podkapitole elektrické energie není uvedena očekávaná potřeba el. energie pro období provozu (zejména
spotřeba pro osvětlení komunikace a pro další elektrická zařízení v tunelu a silniční galerii), jak vyplývá z jiných
textů dokumentace. Jedná se o z hlediska vlivů na životní prostředí o nepodstatné opomenutí.
Dále je obecně komentována spotřeba surovin pro výstavbu a provoz.
Stručně je uvedena bilance zemních prací I. a II. etapy výstavby. Z bilance pak vyplývá záporná bilance s
potřebou dovozu značného objemu materiálů pro obě etapy, pro I etapu zejména pro tvorbu valů a náspů a
etapu II pro potřebu přesypu tunelu a galerie.
Vzhledem ke skutečnosti, že obě stavby budou probíhat odděleně, doporučujeme v návrhu stanoviska zahájit
ražbu tramvajového tunelu (část etapy II) v souběhu se stavbou etapy I tak, aby bylo možné využít kameniva
z ražby tunelu pro potřeby stavby etapy I.
B.II.4

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Kapitola dostatečně podrobně komentuje zajištění dopravy v území v období výstavby, předpokládaný rozsah
uzavírek v trase pro všechny etapy stavby záměru, uvádí postup výstavby záměru (organizace výstavby). Na
tuto důležitou část projektu chybí odkaz z předchozí kapitoly B.I.6 popisující řešení záměru.
V části „intenzity dopravy“ je uváděna tabulka s očekávanou intenzitou dopravy na jednotlivých úsecích stavby
a navazující silniční síti pro rok 2016 a 2040 ve variantách s realizací D43 a bez D43. V textu pod touto
tabulkou je uvedeno: jako podklad pro Rozptylovou a Hlukovou studii byly použity modely intenzit dopravy pro
rok 2021 (rok předpokládaného zprovoznění úseku) a rok 2040 bez D43 (méně příznivý výhled v porovnání
varianty s realizací D43). Z tohoto pohledu se jeví zde uvedená podrobná tabulka neúplná, protože data pro
rok 2021 postrádá. Vstupní data pro rok 2021 jsou ale uvedena podrobně v hlukové studii, která s rokem 2021
počítá. Rozptylová studie pak vychází pouze z dopravních dat uváděných pro rok 2040 (ne jak je uvedeno
z dat pro rok 2021).
Kapitola se zabývá pouze silniční dopravou, není komentována tramvajová doprava (data, týkající se
tramvajové dopravy jsou dostupná v jiných částech dokumentace). Obdobně zde nejsou komentovány možné
nároky na další infrastrukturu (např. rekonstrukce kanalizační stoky, přeložka vodovodu aj.), kterých se záměr
také dotýká. Opět tyto informace jsou v různých částech dokumentace uvedeny, je nutno je dohledat.
Výše uvedené připomínky upozorňují na nepřehlednost dokumentace, nemající ale vliv na správnost a úplnost
použitých vstupních dat.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Vzhledem k tomu, že dokumentace je určena i široké (laické) veřejnosti, považuji za nedostatek neuvedení
některých důležitých informací, které mají dopad do ovzduší.
Kapitola komentuje v úvodu z hlediska emisí stručně a obecně období výstavby s ohledem pouze na
staveništní dopravu. Mělo zde být uvedeno, že se po celou dobu výstavby předpokládá zachování provozu
minimálně v jednom pruhu pro každý směr. Z toho vyplývá, že v období výstavby lze sice očekávat omezení
propustnosti úseku, ale nedojede k odklonu dopravy do objízdných komunikací s emisemi s tím spojenými.
Pro období provozu je komentován konzervativní přístup pro výpočty emisí. Kapitola dále kopíruje části textů
a některé vybrané tabulky z přiložené rozptylové studie, na kterou chybí odkaz. V kapitole jsou tak uvedeny
tabelárně absolutní hodnoty emisí z dopravy pro aktivní a nulovou variantu, chybí zde slovní komentář tabulek,
např. jejich porovnání a zdůraznění pozitivního dopadu stavby, tedy očekávaného poklesu celkových emisí
z dopravy po realizaci záměru pro celé území a nejvýraznější snížení emisí v ulici Veslařská.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2211-17-0/Z01
sk. zn. A

15 / 61

B.III.2 Odpadní vody
Kapitola obecně popisuje způsob odvodnění staveniště a jednotlivých částí záměru v období provozu.
Odváděné srážkové vody sice nejsou vodami odpadními, nicméně autor dokumentace, jak je obvyklá praxe,
tuto kapitolu k popisu jejich odvádění využil.
Je uvedeno, že část staveb záměru je odvodněna do územím probíhající jednotné kanalizace, část tělesa
tramvaje, cca 600 m komunikace II etapy a obslužná komunikace do řeky Svratky. Podrobnější popis je pak
proveden příloze č. 5 (Vyhodnocení ovlivnění vod…), či v kapitole popisující vlivy záměru (D.I.4). Bylo by
vhodnější tam uváděné podrobné popisy části záměru uvést zde, případně na uvedené texty v následné
kapitole, či příloze, odkázat.
Chybí zde informace o řešení zachycení havarijního znečištění vod před vyústěním do řeky Svratky, jak je
uvedeno v D.I.4: „Před vyústěním je na stoce navržena šachta s potrubní klapkou proti vzduté vodě v řece a
s hradítkem pro možnost zahrazení odtoku vody ze stoky do řeky (pro případ havárie)“, chybějící informace o
odváděném znečištění odváděný vod lze dohledat v příloze č. 5.
B.III.3 Odpady
Jedná se o přehledně zpracovanou kapitolu. V uvedené tabulce jsou odpady rozděleny dle místa vzniku. Jsou
zde vypsány činnosti, při kterých se předpokládá vznik odpadů. V těchto vyjmenovaných činnostech chybí zde
vyjmenování provádění výkopových prací a ražba tunelu, ale odpady, které při této „chybějící“ činnosti budou
vznikat, v následující tabulce uvedeny jsou.
Pod tabulkou je uveden text: “Pro uložení odpadů se předpokládají nejbližší skládky, které budou v době
stavby v provozu. 12 km od staveniště se nachází skládka Černovice. Provádí recyklaci stavebních odpadů,
betonů, železobetonů, živičných směsí a kameniva a nakládání s odpady včetně nebezpečných.“
Použité pojmenování „skládka Černovice“ je nepřesné, zřejmě autor takto obecně pojmenoval místo
s umístěnými zařízeními k nakládání s odpadem, protože v minulém století zde byla skládka TKO Černovice,
která vznikla zavážením vytěžených prostor pískovny komunálním, stavebním a dalším odpadem. Tato činnost
koncem minulého století zanikla. V současnosti jsou v území bývalé skládky Černovice provozována různá
zařízení k nakládání s odpadem (zařízení pro recyklaci suti a kameniva, recyklační deponie dřeva a sutí,
centrální kompostárna Brno). V rámci rekultivace dobývacího prostoru pískovny jsou využívány výkopové
zeminy.
Zde doplňuji, že významným opatřením pro snížení objemu odpadů bude koordinace výstavby. Podstatné
bude využití vznikajících výkopových zemin a kamení při přípravě území pro realizaci náspů, valů, přesypů
apod. a to zejména mezi jednotlivými etapami výstavby.
B.III.4 Hluk, vibrace, záření
Pozn: autor použil modifikovaný název pro tuto kapitolu (má být „Ostatní“, myšleno „Ostatní výstupy“).
Vzhledem k tomu, že by tato kapitola by měla sloužit především k popisu hlukových emisí záměru, je obvyklou
praxí užívání pozměněného názvu.
V textu je obecně a velmi stručně popsán hluk z výstavby a provozu, v kapitole ale chybí podrobnější
informace, zejména o zdrojích hluku a jejich vlastnostech. Uvedená stručnost by nevadila v případě uvedení
odkazů na přílohové studie, či kapitoly, které se daným tématem podrobněji zabývají.
Kapitola je doplněna tabulkou se seznamem protihlukových opatření, která jsou součástí projektu. Jejich
vyjmenování bez popisu a zákresu do situační mapy má jen malou vypovídací schopnost. Potřebné lze
v dokumentaci dohledat, a to v grafické příloze hlukové studie, na kterou by bylo vhodné odkázat.
Dále jsou komentovány vibrace a záření při výstavbě a provozu - bez připomínek.
B.III.5 Doplňující údaje
Kapitola se správně zabývá popisem významných terénních úprav. Zde je ale jen zmíněna realizace zemních
valů v rámci etapy I s objemem potřebných materiálů k realizaci cca 29 000 m3.
Pro úplnost informace by i v této kapitole měla být popsána z hlediska objemu materiálu a významu rozsáhlá
terénní úprava, která bude realizována v etapě II. Jedná se o přesyp tramvajového tunelu, silničního tunelu a
galerie v prostoru severního lomu a terénní úpravy navazujícího území od I/42 až k mostu Kamenný mlýn přes
řeku Svratku. Jak vyplývá z jiných částí dokumentace, dojde zde k navezení více než cca 120 000 m3
materiálů.
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V kapitole je vhodně doplněna informace o nehodovosti na úseku I/42, který je předmětem záměru. K textu je
přiložena mapa, ale není zde uvedeno období, za které se nehody načítaly. Pod mapkou je uvedena
internetová adresa se zdrojem informací, z uvedené webové stránky a tam uvedených map lze odhadnout, že
vložený zákres uvádí počet hlášených dopravních nehod za období 2007 – 2016.
Část C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obecně by tato část dokumentace měla být zaměřena na popis pravděpodobně ovlivněných složek životního
prostředí. Autor ale kromě popisu předpokládaného dotčeného okolí záměru v některých oblastech zabíhá
s popisem až do značně vzdálených území, které ani teoreticky nemohou být záměrem ovlivněny.
Z většiny kapitol pak chybí odkazy na přílohové studie, které jsou pro úplnost předkládaných textů významné.
Obdobně nejsou provedeny odkazy na fotografickou část dokumentace.
Je tak v této části dokumentace snížena přehlednost a místy i srozumitelnost a smysl předkládaných textů.
C.I. Výčet nejvážnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této části dokumentace jsou popisovány jednotlivé charakteristiky (ÚSES, ZCHÚ, Natura 2000, přírodní
parky, VKP). Tyto popisy jsou vhodně doplněny zákresy do map. Vzhledem k možnému ovlivnění těchto
charakteristik záměrem lze uváděné informace považovat až za nadměrné, zabývající se zbytečně rozsáhlým
územím. Dále je zde uvedena zmínka o existenci památných stromů – lipového stromořadí na ulici Bráfova.
Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje do ochranného pásma jednotlivých stromů, bylo by velmi vhodné i v této
kapitole zákres do podkladové mapy uvést. Z jednotlivých kapitol, či úvodu chybí odkaz na přílohovou mapu
v grafické příloze č.2 „Environmentální charakteristiky“, která přesností a rozsahem vyhovuje.
V podkapitole kulturní památky je uveden pouze text: V sousedství zájmového území se nachází řada
památkově chráněných objektů kolem ulice Veslařské a Hlinky a také ve vilové zástavbě Masarykovy čtvrti a
Pisárek.
Text je zde velmi stručný a chybí odkaz na kapitolu C.II.8, ve které jsou kulturní památky v okolí záměru
popsány v mnohem větší podrobnosti. Zde je zejména nutno upozornit na kapli Sv. Antonína Paduánského,
která leží v těsné blízkosti budoucího jižního portálu tramvajového mostu a u které se v rámci stavby počítá s
celkovou rekonstrukcí.
Lze konstatovat, že kapitola je nevyvážená, v některých částech zbytečně rozsáhlá, v jiných neúplná, ale
dokumentace jako celek včetně příloh potřebné údaje obsahuje.
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny
C.II.1 Ovzduší
Kapitola obsahuje základní údaje o znečištění ovzduší v ploše záměru a blízkém okolí (čerpáno z dat ČHMÚ
a nejbližší stanice imisního monitoringu). Podrobnější údaje se zákresem imisního stavu území je dohledatelné
v přiložené rozptylové studii.
Je konstatováno, že žádný z ukazatelů kvality ovzduší nepřekračuje imisní limity, že na emise většiny
sledovaných znečišťujících látek mají dominantní vliv mobilní zdroje, že úsek VMO Žabovřeská I je pak
vyhodnocena jako jedna z ulic s nejvyšším emisním zatížením sledovaných znečišťujících látek.
Dále se kapitola zabývá klimatickými jevy a předpokládaným vývojem klimatu až do velmi vzdáleného období
roku 2099, komentuje postupný očekávaný nárůst počtu tropických dní a pokles dní mrazových.
Kapitola doplněná rozptylovou studií obsahuje potřebné informace.
C.II.2 Voda
Kapitola se zabývá popisem povrchových a podzemních vod, vodních zdrojů i záplavovým územím. Obecné
popisy jsou vztaženy k značně rozsáhlému okolí záměru, což je patrné zejména v zákresech záměru do
mapových podkladů (kromě úměrného zákresu umístění stavby v mapě záplavových území). Správně je zde
proveden odkaz na expertní přílohu „Vyhodnocení ovlivnění vod dle čl. 4 Rámcové směrnice o vodách“
s podrobnými, dále rozšiřujícími údaji. Kapitola obsahuje popis a zákres záplavového území v místě záměru.
Kapitola doplněná expertní přílohou studií obsahuje potřebné informace.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2211-17-0/Z01
sk. zn. A

17 / 61

C.II.3 Půda
Kapitole je podrobně zpracována. Obsahuje základní informace o dotčených půdách a je doplněna grafickými
zákresy záměru do odborných map v přiměřeném rozsahu.
V kapitole u komentován okrajový zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa. V mezidobí došlo
k změně v území, žádné z dotčených pozemků již nenáleží pod PUPFL.
C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Kapitola obsahuje informace o geologických poměrech v území, spojených s popisy místního horninového
prostředí, stabilitě území a přírodních zdrojích, v přiměřeném rozsahu.
C.II.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Kapitola je podrobně zpracována (12 stran textu), vychází z dříve provedených a nově aktualizovaných
průzkumů území, je doplněna o přílohovou část „Rámcovou migrační studii“ (chybí odkaz z textu).
Flóra
Botanický popis proveden po rozdělení území na 8 ploch (A až H). Každá plocha je samostatně popsána, jsou
vyjmenovány nalezené druhy, zvlášť pak uvedeny druhy vzácné a chráněné.
Koridor silnice I/42, tramvajové těleso, křižovatka MÚK Kníničská (plocha A), ze vzácných druhů se zde
vyskytují tito zástupci Červeného seznamu květeny ČR (2012):
vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides) (C3),
jestřábník hadincovitý (Hieracium echioides) (C3),
ptačinec přehlížený (Stellaria neglecta) (C3)
mák polní (Papaver argemone) (C4a),
škarda smrdutá mákolistá (Crepis foetida subsp. rhoeadifolia) (C4),
kostřava sivá (Festuca pallens) (C4a),
ostřice Chabertova (Carex chabertii) (C4b).
Západní svah Wilsonova lesa (plocha B), ze vzácných druhů se zde vyskytují tito zástupci Červeného seznamu
květeny ČR (2012) a druhy chráněné vyhláškou č. 395/1992 Sb.:
lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera) (C3) (§3),
tařice skalní Arduinova (Aurinia saxatilis subsp. arduini) (C4a) (§3),
jilm vaz (Ulmus laevis) (C4a),
dřišťál obecný (Berberis vulgaris) (C4a),
dymnivka plná (Corydalis solida) (C4a),
dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia) (C4a),
divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum) (C4a),
strdivka sedmihradská (Melica transsylvanica) (C4a),
kostřava sivá (Festuca pallens) (C4a),
prvosenka jarní (Primula veris) (C4a),
ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys) (C4a),
sesel sivý (Seseli osseum) (C4a).
Areál bývalého lomu (plocha C), ze vzácných druhů se zde vyskytují tito zástupci Červeného seznamu květeny
ČR (2012) a druhy chráněné vyhláškou č. 395/1992 Sb.:
tis červený (Taxus baccata) (C3) (§2)
tařice skalní Arduinova (Aurinia saxatilis subsp. arduini) (C4a) (§3),
jilm vaz (Ulmus laevis) (C4a),
dřišťál obecný (Berberis vulgaris) (C4a),
kostřava sivá (Festuca pallens) (C4a),
lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) (C3),
sesel sivý (Seseli osseum) (C4a).
Bývalá osada Kamenný mlýn (plocha D),
Ze vzácných druhů se zde vyskytují tito zástupci Červeného seznamu květeny ČR (2012):
divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum) (C4a)
jilm vaz (Ulmus laevis) (C4a),
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lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) (C3),
mák polní (Papaver argemone) (C4a).
Plochy zrušených zahrádek, lipová alej a ostatní porosty podél ulice Bráfovy (plocha E), ze vzácných druhů
se zde vyskytují tito zástupci Červeného seznamu květeny ČR (2012):
modřenec hroznatý (Muscari neglectum) (C2b),
vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides) (C3),
ostrolist poléhavý (Asperugo procumbens) (C3).
Plochy zrušených zahrádek podél silnice I/42 (plocha F), ze vzácných druhů se zde vyskytují tito zástupci
Červeného seznamu květeny ČR (2012) a druhy chráněné vyhláškou č. 395/1992 Sb.:
tis červený (Taxus baccata) (C3) (§2),
kakost krvavý (Geranium sanguineum) (C4a),
ostřice Chabertova (Carex chabertii) (C4b).
Severní část areálu úpravny vody v Pisárkách (plocha G), ze vzácných druhů se zde vyskytují tito zástupci
Červeného seznamu květeny ČR (2012):
ptačinec přehlížený (Stellaria neglecta) (C3),
škarda smrdutá mákolistá (Crepis foetida subsp.rhoeadifolia) (C4a)
mák polní (Papaver argemone) (C4a),
jilm vaz (Ulmus laevis) (C4a),
strdivka sedmihradská (Melica transsylvanica) (C4a),
divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum) (C4a).
Úseky řeky Svratky a přilehlé břehy (plocha H), ze vzácných druhů se zde vyskytují tito zástupci Červeného
seznamu květeny ČR (2012):
lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans) (C4a),
šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) (C4a),
jilm vaz (Ulmus laevis) (C4a).
Je dále komentováno, že z nalezených zvláště chráněných druhů rostlin (dle vyhl. č. 395/1992 Sb.) se pro tis
červený jedná o nepůvodní výskyt a nalezení jedinci nepodléhají ochraně, pro tařici skalní se jedná s nejvyšší
pravděpodobností o druhotnou lokalitu, pouze lomikámen cibulkatý (relativně početná populace v rámci okraje
výslunné stráně nad horním lomem) je přirozeným výskytem.
Kapitola obsahuje potřebné informace, je přehledná, bez připomínek.
Fauna
V oblasti fauny zájem soustředěn na bezobratlé (bylo zjištěno 134 druhů brouků, 14 druhů denních motýlů a
5 druhů blanokřídlých, z toho všeho 10 druhů zvláště chráněných), plazy (zjištěn 1 druh – ještěrka obecná),
obojživelníky (přítomnost nepotvrzena), ptáky (zjištěno 76 druhů, z toho 16 zvláště chráněných), savce
(pozorován jeden zvláště chráněný druh savce – veverka obecná).
Je provedeno posouzení migračního potenciálu území (chybí odkaz na přílohovou část) se závěrem „zájmová
oblast se nachází uvnitř souvislé městské zástavby, migrační potenciál je proto velmi nízký, území je lokálně
významné pouze pro drobné živočichy kategorie D (drobní savci, plazi) a ptáky (kategorie F). Pro velké a
středně velké savce nemá území žádný význam.“
V kapitole je proveden popis ekosystémů se závěrem: „za ekosystémově stabilnější lze považovat lesní plochy
Wilsonova lesa, neboť prostor nivy je silně ovlivněn činnostmi člověka, a to včetně plánů na budoucí využití
nivních ploch.“
Kapitola včetně příloh obsahuje potřebné informace.
C.II.6 Krajina
Je proveden základní, vzhledem k umístění v zastavěném území města Brna, kde se dle zákona krajinný ráz
posuzovat nemusí, dostatečný popis dotčeného území.
C.II.7 Obyvatelstvo
Jsou zde uvedeny základní statistické údaje o počtu obyvatel, hustotě zalidnění, průměrném věku aj.
městských částí v okolí záměru (celkem v součtu cca 90 000 obyvatel). V kapitole ale chybí uvedení odhadu
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počtu záměrem dotčeného obyvatelstva. Tento údaj dohledatelný v příloze dokumentace „Hodnocení vlivu na
veřejné zdraví“, kde je odhadován na cca 200. Jedná se ale o obyvatele, kteří mohou být i po realizaci záměru
stále mírně ovlivněni negativně zvýšenými hladinami hlučnosti v noci. Pozitivní pohled, tedy počet obyvatel
ovlivněných záměrem kladně, uveden není.
C.II.8 Hmotný majetek a kulturní památky
Je konstatována již v minulosti dokončená demolice desítek převážně drobných objektů v území. Demolice
byla provedena v rámci přípravných prací záměru (zděné objekty v areálech lomů, drobné stavby v přilehlých
zahrádkářských koloniích).
V části „Kulturní památky“ je proveden výčet nejbližších památkově chráněných objektů. Pro snazší orientaci
by bylo vhodné kapitolu doplnit mapkou se zákresem uváděných objektů a s případným komentářem, zda je
či není očekávané jejich ovlivnění.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
V kapitole je celkové zhodnocení provedeno následně.
Posuzovaný záměr silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I je veden dlouhodobě osídleným a dopravně velmi
zatíženým územím, ve kterém převládají zastavěné pozemky a průmyslové areály. Cennějšími ekologickými
segmenty krajiny je regulovaný vodní tok Svratka s nivou a okolní lesní porosty, sloužící především k rekreaci
obyvatel města Brna. Po provedení analýzy stavu území a vyhodnocení únosného zatížení jednotlivých složek
životního prostředí tak, jak jsou definovány zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, lze konstatovat, že
přes zastoupení cenných segmentů krajiny, sídel, kvalitní půdy a kulturních památek, bude představovat
realizace záměru, při minimalizaci negativních vlivů, únosné zatížení území.
S textem lze souhlasit, pokud se zabýváme blízkým okolím záměru. Záměr má i nadmístní působení, jak je
komentováno např. v části B.I.5.
Primárním cílem výstavby je odlehčit dopravní zátěž v centrálním sektoru města a tím zlepšit stav životního
prostředí ve výrazně postiženém území (především městského polokruhu Mendlovo náměstí – Úvoz –
Kotlářská – Drobného). Centrální lokality města svým technickým uspořádáním, funkcí a polohou nejsou
schopny dál takovou zátěž převádět bez destrukce městského prostoru.
Bylo by vhodné i v této kapitole C.III vysoké zatížení jiných částí Brna, kterým realizace a provoz záměru
odlehčí, stručně komentovat.
Část D. KOMPEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení
jejich velikosti a významnosti
D.I.1

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

V úvodu kapitoly se autor odvolává na přílohu – studii „Hodnocení vlivu na veřejné zdraví záměru, Silnice I/42
Brno VMO Žabovřeská I“, kterou zpracoval Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc., která byla významným
podkladem ke zpracování uvedené kapitoly. Současně je odkazováno na expertní přílohy Hlukovou a
Rozptylovou studii.
Hluk
V kapitole je uveden následující závěr působení záměru hlukem na obyvatelstvo:
Z porovnání hodnot hlukového zatížení v referenčních bodech dle Hlukové studie je zřejmé, že navržená
protihluková opatření značně snižují hlukové zátěže oproti variantě Nulové a v řadě referenčních bodů
posunují obyvatele ve dne i v noci do pásem mírnějšího rušení.
Zejména je to významné v ulicích Hroznová, Petřvaldská, Žabovřeské Louky a Veslařská, kde ve variantě
Nulové ve dne zasahují hlukové hladiny hluboko do pásma 65-70 dB, pro něž je v literatuře uváděno nejen
rušení, ale již i přímé zdravotní účinky (ischemická choroba srdeční, viz tabulka výše). V noci je ve variantě
Nulové v těchto ulicích překračována hladina 60 dB s přetrváváním následků narušeného spánku do dalšího
dne (viz tabulka výše). Ve variantě Aktivní díky protihlukovým opatřením hlukové zátěže z těchto již
agresivních hlukových pásem sestoupí do úrovní nižších.
Je však třeba konstatovat, že ani pak nebude dosažen ideální stav úrovně základních limitů.
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To v daných podmínkách není bohužel možné. Nejde také o žádnou výjimku, podobné hlukové zátěže
pohybující se nad základními limity jsou v dnešních městech zcela běžné.
Z uvedených údajů můžeme tedy uzavřít, že přínosem varianty Aktivní oproti variantě Nulové je snížení počtů
obyvatel exponovaných denním i nočním hlukovým úrovním s rušivým účinkem. I když výsledná hluková
situace není ve variantě Aktivní ani po realizaci navržených protihlukových opatření ideální, je podstatně
příznivější než ve variantě Nulové a dokumentuje tak zdravotní přínos varianty Aktivní.
Z hlediska vyhodnocení vlivu hluku z provozu záměru na veřejné zdraví lze, na základě faktů uvedených v
dokumentaci a expertních příloh, souhlasit s tímto vyhodnocením. Lze jen doplnit, že na snížení hluku na ulici
Veslařské bude mít zásadní podíl pokles dopravy v této ulici způsobený převedením části dopravy na předmět
záměru - rekonstruovanou ulici Žabovřeskou.
Pro etapu výstavby je v dokumentaci uvedena samostatná kapitola (hodnocení viz dále).
Znečišťování ovzduší
V kapitole je uveden následující závěr působení záměru znečišťováním ovzduší na obyvatelstvo:
Oxid uhelnatý (CO)
Příspěvky hodnocené automobilové dopravy jsou o 2 – 3 řády nižší než stanovený limit a nemohou tedy mít
žádný zdravotní význam.
Oxid dusičitý (NO2)
Z výsledků Rozptylové studie je zřejmé, že u ročních průměrů NO2 je místní imisní pozadí hluboce a spolehlivě
podlimitní, a že příspěvky z dopravní frekvence na posuzované nové silnici na této situaci nic podstatného
nezmění.
Pozadí maximálních hodinových imisních koncentrací ve sledovaném území není bohužel k dispozici.
Příspěvky záměru představují jen poměrně malý díl stanoveného limitu (4 % až 18 %) a nemohou zřejmě
stávající situaci na sledovaném území výrazně ovlivnit.
Souhrnně můžeme konstatovat, že z hlediska imisí oxidu dusičitého je stav i po realizaci záměru zdravotně
přijatelný.
Suspendované látky v ovzduší (PM10 a PM2,5)
Jak ukazují výsledky Rozptylové studie, je imisní pozadí hrubých suspendovaných částic (PM10) v dotčených
lokalitách spolehlivě podlimitní. Některé nepříznivé zdravotní účinky je zde možno přesto předpokládat.
Příspěvky z automobilové dopravy záměru jsou ovšem jen nepatrné (v desetinách μg.m-3) a místní situaci
prakticky neovlivní. Pozadí průměrných ročních koncentrací jemných suspendovaných částic (PM2,5) vykazuje
ve vztahu k platnému limitu stav poněkud méně příznivý, hodnoty se pohybují na úrovni 80 % až 95 % limitu.
Příspěvky záměru jsou však i zde zanedbatelné (v desetinách μg.m-3).
Jako závažnější se jeví úroveň místního pozadí maximálních krátkodobých (24hodinových) koncentrací PM10,
pohybuje se těsně pod úrovní platného limitu. Limit je ovšem posazen poměrně přísně, jak ukazuje srovnání
se směrnými hodnotami WHO, stav proto můžeme považovat za zdravotně dobře přijatelný a nízké příspěvky
záměru toto hodnocení příliš neovlivní.
Benzen (C6H6)
Z výsledků Rozptylové studie je zřejmé, že úrovně pozadí v hodnocených lokalitách jsou spolehlivě podlimitní
(32 % až 36 % limitu) a tedy zdravotně vyhovující. Nepatrné příspěvky záměru (vesměs v setinách μg.m-3)
nemohou mít zdravotní význam a místní situaci nikterak neovlivní.
Benzo(a)pyren (C20H12)
Výsledky Rozptylové studie ukazují, že místní pozadí ve sledovaných lokalitách je nadlimitní, pohybuje se na
úrovních 107 až 169 % limitu. Tyto údaje však nesvědčí pro reálné nebezpečí zdravotní újmy, neboť
karcinogenní vliv na člověka nebyl prokázán ani při vysokých koncentracích BaP na pracovištích ani v okolí
těžkých zdrojů (koksáren aj.). Např. podle údajů světové zdravotnické organizace (WHO 1998) se v blízkosti
koksárenských baterií vyskytovaly i úrovně BaP v rozmezí od <1 do 100 – 200 μg/m3 s maximem kolem 400
μg/m3.
Zároveň je zřejmé, že příspěvky záměru ke stávajícímu pozadí jsou zcela nepatrné, v řádu několika málo
procent limitu, takže místní situaci významně neovlivní.
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Další škodliviny
Oxidy dusíku, prachové částice, oxid uhelnatý, benzen a benzo(a)pyren nejsou ovšem zdaleka jedinými
škodlivinami výfukových plynů. Zhruba souběžně s imisemi NO2 rostou vlivem automobilové dopravy v ovzduší
i četné další noxy, zejména ze skupiny uhlovodíků.
Vyskytují se ovšem jen ve stopách a jsou rozptylovány víceméně paralelně s oxidy dusíku a ostatními noxami.
V popsané situaci je možno důvodně předpokládat, že jejich vliv nebude zdravotně rizikový.
Příspěvky hodnoceného záměru ke znečištění ovzduší jsou v okolních obcích extrémně nízké a nemohou
místní situaci ovlivnit. V imisních koncentracích se v exponovaných částech situace znečištění ovzduší vlivem
záměru prakticky nezmění.
Z hlediska vyhodnocení vlivu emisí z dopravy po zprovoznění záměru na veřejné zdraví lze, na základě faktů
uvedených v dokumentaci a expertních přílohách, souhlasit s tímto vyhodnocením.
V dokumentaci bylo provedeno vyhodnocení vlivu provozu komunikace po dokončené výstavbě, které dokládá
nevelké ovlivnění imisní situace a tím i veřejného zdraví v dotčeném území.
Ve vyhodnocení by bylo vhodné konstatovat, jaký je dopad předkládaného záměru jako takového na imisní
situaci v dotčeném území. Z textů a expertní přílohy (rozptylové studie) vyplývá celkové snížení emise
z dopravy po realizaci záměru v porovnání se stavem bez realizace. Realizace záměru tedy znamená i snížení
imisní zátěže a lze tak předpokládat i snížení negativního vlivu provozu VMO Žabovřeská na obyvatelstvo
v okolí záměru v porovnání se stavem bez realizace.
Další vlivy
Automobilový provoz s rostoucí hustotou zvyšuje nebezpečí dopravních úrazů, zejména v místech častého
přechodu chodců, pohybu cyklistů apod. Z tohoto hlediska je varianta Aktivní výhodná tím, že současně se
záměrem bude budována nová stezka pro pěší a cyklisty a budou zde 3 mimoúrovňová křížení komunikace.
Z uvedeným souhlasím bez komentáře.
Vlivy v době výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám detailní provoz na stavbě, který bude řešit až samotný zhotovitel, není možné
posoudit v detailech míru a charakter rušení obyvatelstva v jednotlivých lokalitách. Bude to umožněno až v
dalších fázích projekce, kdy bude podrobně znám postup prací, dopravní nároky a dopravní trasy.
V jednotlivých etapách podrobné projekce bude třeba zajistit, aby plány a režim prací byly připravovány nejen
s ohledem na organizační potřeby stavby samé, ale i s vysokou pozorností pro dosažitelnou minimalizaci
nepříznivých vlivů na obyvatelstvo.
V kapitole chybí upozornění za zásadní podmínku výstavby (uvedeno v kapitole B.II.4) a to požadavek
zachování provozu na VMO po celou dobu výstavby minimálně v jednom pruhu pro každý směr a požadavek
na minimalizaci nutných uzavírek větví MÚK, zejména větví převádějící dominantní dopravní směry. Plnění
těchto podmínek znamená minimalizaci zatížení okolní sítě objízdnými trasami, což považuji pro posouzení
vlivu v období výstavby za zásadní informaci.
Ve vztahu k etapě výstavby je v závazném stanovisku formulován požadavek vypracovat hlukovou studii pro
etapu výstavby a v době výstavby hluk monitorovat, aby bylo možné v případě překročení realizovat opatření.
Psychosociální vlivy
Po stránce psychické může silnice v jednotlivých lokalitách na přechodnou dobu narušovat pohodu obyvatel
v období výstavby. Určitý nepříznivý psychologický efekt může mít i přerušení navyklých pěších i vozových
cest trasou silnice na katastrech jednotlivých obcí. Záměr nebude mít nepříznivé sociální dopady. Přínosem
budou nové pracovní příležitosti v době výstavby.
Jedná se o obecné vyhodnocení, s kterým lze souhlasit. Určitý nepříznivý psychologický efekt může mít
přerušení navyklých pěších i vozových cest během výstavby.
Realizací záměru vzniknou ale nová komfortní mimoúrovňová křížení pěší dopravy s tramvajovou tratí a
komunikací VMO, bude propojena oblast Wilsonova lesa a Žabovřeských luk, zvýší se tak rekreační potenciál
území. Bylo by vhodné zde konstatovat i toto pozitivní působení záměru.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2211-17-0/Z01
sk. zn. A

22 / 61

Exponované obyvatelstvo
Realizací varianty Aktivní se oproti variantě Nulové znatelně sníží hlukové zátěže dotčených městských částí.
V době výstavby silnice mohou být lidé z blízkých obytných lokalit na přechodnou dobu dotčeni rušivými faktory
(především hlukem a zvýšenou prašností). Počet rušených ani míru a dobu trvání zátěží není v této fázi
přípravy stavby možné zodpovědně odhadnout.
Varianta Aktivní přináší oproti variantě Nulové snížení hlukových zátěží obyvatel a snížení rizika úrazů.
Podmínkou je realizace navržených protihlukových stěn a dalších protihlukových opatření.
Kvalita ovzduší se, v blízkých městských částech, realizací záměru po zdravotní stránce významně nezmění.
V průběhy výstavby bude nutno minimalizovat nepříznivé vlivy na obyvatelstvo, především tlumit prašnost a
hluk.
Sociálním přínosem budou nové pracovní příležitosti v průběhu výstavby a zejména zvýšení komfortu dopravy
a tím úsporu času při cestování.
Bez připomínek
Nehodovost
Kapitola komentuje předpokládané snížení nehodovosti na úseku VMO Žabovřeská po realizaci záměru, a to
jak homogenizací trasy, tak i realizací mimoúrovňových přechodů pro chodce.
Souhlasím bez komentáře.
D.I.2

Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy na kvalitu ovzduší
Kapitola se odvolává na rozptylovou studii, ze které vychází. Jsou uvedeny vstupy do RS, není zdůrazněn
konzervativní přístup (intenzita dopravy v r 2040, ale skladba vozového parku za rok 2015, tedy RS neuvažuje
obměnu vozového parku. Neexistence R43, která by část dopravní zátěže z VMO převzala). Výpočty RS jsou
shrnuty do tabulek imisní zátěže ve vybraných referenčních bodech umístěných poblíž bytové zástavby a to
pro variantu nulovou (bez realizace, rok 2040) a aktivní (realizace záměru rok 2040) v porovnání se
současnými limitními hodnotami a pozadím. Tabulky jsou překopírovány z RS do textu dokumentace, v popisu
tabulek chybí uvedení doby průměrování (zda se jedná o krátkodobá maxima, či průměrné roční koncentrace).
Poněkud chybí tabelární přímé srovnání výsledků výpočtu, tedy např. uvedení rozdílů imisní zátěže mezi
výpočtovými variantami v referenčních bodech, které by výsledky zpřehlednilo.
Obdobně zde chybí podrobnější zhodnocení stavu imisní zátěže v území po realizaci a případně i bez
realizace záměru. Z uvedených dat lze tyto závěry vyvodit.
V tabulce uváděné hodnoty imisní zátěže vycházejí ze stávající legislativy. Od r. 2020 je očekáváno zpřísnění
limitu pro PM2,5 z dnešních 25 µgm-3 na 20 µgm-3. V tabulkách, které uvažují rok 2040, by již měly být uváděny
jako limitní tyto přísnější hodnoty. Nicméně záměr svým působením snižuje imisní zátěž v území, jedná se
tedy o připomínku formálního rázu.
Závěrem je pro aktivní variantu (realizace záměru) konstatováno:
- výstavba posuzovaného záměru přinese na ulici Žabovřeská významné zvýšení plynulosti dopravy a
odstranění dopravních kongescí a dále zde dojde k mírnému navýšení intenzit dopravy, způsobenému
zvýšením atraktivnosti trasy. Dojde také k významnému snížení intenzit dopravy na ulici Veslařská
- vlivem přerozdělení dopravy a zvýšení plynulosti dopravního proudu po výstavbě posuzovaného záměru
dojde k celkovému snížení imisních příspěvků v rozsahu cca 3 - 10%, v závislosti na znečišťující látce a době
průměrování
- maximální hodnoty jsou dosahovány ve vazbě na mimoúrovňové křižovatky s ulicemi Kníničská a Hlinky.
Závěr komentuje více příčiny, než vlivy záměru na kvalitu ovzduší. Chybí podrobnější vyhodnocení výsledků.
To lze provést z údajů uvedených v dokumentaci a rozptylové studii. Není např. zdůrazněno, že uváděné
snížení o 3-10 % imisních příspěvků není celkové snížení imisního působení v území, ale jedná se o porovnání
imisní zátěže v referenčních bodech při stavů realizace záměru / nerealizace záměru v roce 2040 za
konzervativních podmínek. Pokles maximálních imisních koncentrací v nejzatíženějších částech lokality
(prostory křižovatek) bude, jak vyplývá z grafických výstupů rozptylové studie, ještě vyšší.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2211-17-0/Z01
sk. zn. A

23 / 61

Není konstatováno, že při zahrnutí snížení emise automobilové dopravy díky obnově dopravních prostředků
lze očekávat, že imisní zátěž v celém území bude v roce 2040 v porovnání s dnešním stavem nižší, než je ve
tabulkách uvedeno.
Vzhledem k pozitivnímu působení záměru lze takto stručné konzervativní vyhodnocení akceptovat.
Vliv na klima
Dokumentace je doplněna přílohovou studií Vliv klimatických změn (bez odkazu na ni).
V této části dokumentace autor komentuje minimální ovlivnění klimatu, upozorňuje na možné projevy díky
zástinu území v místech nových zemních valů. V tomto důsledku je teoreticky možná změna mikroklimatu,
popř. místního klimatu (snížení teplot, zhoršení provětrávání, vytváření kapes studeného vzduchu). Jsou
komentovány možné vlivy měnícího se klima na stavbu (bleskové povodně, sněhové závěje).
S hodnocením lze souhlasit.
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci
Kapitola vychází z přiložené hlukové studie, na kterou i odkazuje.
Konstatuje modelování automobilové i tramvajové dopravy pro roky 2021 a 2040 „bez R43“ a to pro nulovou
a aktivní variantu. Výpočty byly provedeny pro situaci s protihlukovými opatřeními v rozsahu navrženém v
projektové dokumentaci pro stavební povolení Etap I a II.
V textu dokumentace o posuzování vlivů jsou tato protihluková opatření uvedena jen některá a rozptýleně
v různých kapitolách, bez odkazu na hlukovou studii, kde lze podrobnější informace včetně grafického zákresu
nalézt. Vzhledem k neuvedení protihlukových opatření v kapitole B, ani v kapitole D.IV dokumentace není
z dokumentace zřejmé, za jakých podmínek platí posouzení hlukového působení stavby. Proto je výčet
protihlukových opatření, které byly uvažovány ve výpočtovém modelu, uveden v popisu záměru jako součást
návrhu stanoviska.
Jedná se o následující stavby a opatření (výčet je proveden od severu - I.etapy - směrem k jihu - II.etapa):
















odstranění stávajících a výstavba nových protihlukových stěn na větvi MÚK a podél napojení na ul.
Bráfovu, stavební objekt C768.1 (výška 4,5 m, délka 26 m) a stavební objekt C769 (výška 4,5 m, délka
50 m),
protihluková stěna podél rampy přes VMO na straně k ulici Bráfova, tj. stavební objekt C767 (výška
3,0 m, délka 243 m),
nové protihlukové stěny podél napojení komunikace od ul. Fanderlíkovy a navazující větve MÚK
stavební objekt C768.2 (výška 4,0 m, délka 125 m) a C768.3 (výška 4,0 m, délka 32 m ),
protihluková stěna vpravo mezi VMO a tramvajovou tratí v prostoru tramvajové zastávky Bráfova,
stavební objekt C763 (délka 223 m, výška 4,0 m),
protihlukový zemní val mezi tramvajovou tratí a ulicí Bráfovou, stavební objekt C824 (délka cca 200
m, výška proměnná až 6 m) a gabionová zídka (výška 1 m, délka cca 56 m) při tramvajové trati
v prostoru mezi valem novým a valem stávajícím,
v místě rekonstrukce tramvajové trati v oblasti zastávky Bráfova budou použity pružné bokovnice,
realizace pohltivých obkladů do 50 m od portálů tramvajového tunelu v severním lomu (objekty C603,
C604, C605),
vedení tramvaje v tunelu v délce cca 500 m (stavba č 605),
přesypaná část tramvajové tratě a komunikace VMO,
silniční galerie s pohltivým obkladem stěn, objekt C621(výška 5,5 m, výška obkladu 4,5 m a délka 80m
a 327 m),
zárubní zeď podél VMO mezi jižním lomem a galerií, objekt C254 (výška 7,5 m, obklad 4,5 m délka
129 m),
protihluková zeď a gabiony podél VMO (k řece) s pohltivým obkladem, objekt C257(výška 4,0 m, délka
377 m),
zárubní zdi podél tramvajové trati s pohltivým obkladem úsek od MÚK Hlinky ke jižnímu lomu, objekt
C252(délka 137 m) a objekt 251 (délka 100 m),
protihluková stěna mezi VMO a tramvajovou tratí od 2,04 km, objekt C762 (výška 5,0 m, délka 304 m,
oboustranně pohltivá),
prodloužení pohltivé stěny ve středním dělícím pásu v návaznosti na PHS MÚK Hlinky objekt C770.2
(výška 4,5 m, délka 172 m),
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protihlukové stěny podél VMO (k řece) s pohltivým obkladem, objekt C761 (výška 1,5-5 m o délce cca
30 m a o část o výšce 4,0 m a délce 306 m),
opěrná zeď s předsazeným gabionem v prostoru lávky přes VMO, objekt C253 (výška až 5,5 m, délka
cca 28 m)
celý povrch komunikací VMO bude kryt živičným povrchem se sníženou hlučností se snížením
hlučnosti proti běžnému asfaltu o minimálně 2 dB při rychlosti 60 km/hod a 3,5 dB při rychlosti 80
km/hod.

Z hlukové studie jsou překopírovány jen některé tabulky, konkrétně s výsledky výpočtů pro aktivní a nulovou
variantu v referenčních bodech v roce 2020 a 2040 (5 stran tabulek). Pro oba roky je obsahem tabulek rozdíl
stavu v případě realizace záměru a nerealizace záměru. Ve všech referenčních bodech je dokladována
očekávaná nižší hluková zátěž v porovnání se stavem bez realizace záměru.
Dále je konstatováno možné uplatnění korekce pro starou hlukovou zátěž pro automobilovou i tramvajovou
dopravu v etapě I a tím plnění hlukových limitů a jen částečně možnou korekci limitů pro starou hlukovou zátěž
u etapy II. Zde bude v noční době docházet k mírnému překračování základního limitu.
Závěrem je uvedeno: Z uvedených údajů můžeme tedy uzavřít, že přínosem varianty Aktivní oproti variantě
Nulové je snížení počtů obyvatel exponovaných denním i nočním hlukovým úrovním s rušivým účinkem. I když
výsledná hluková situace není ve variantě Aktivní ani po realizaci navržených protihlukových opatření ideální,
je podstatně příznivější než ve variantě Nulové a dokumentuje tak zdravotní přínos varianty Aktivní.
I když se jedná o zhodnocení z hlediska vlivu na veřejné zdraví, lze s tímto v kapitole vlivů na hlukovou situaci
při současném prostudování přílohové hlukové studie souhlasit. Je doložena vysoká účinnost protihlukových
opatření nového řešení dopravy silniční a tramvajové v úseku silnice I/42 (VMO Žarošická I).
Hluk z výstavby
Kapitola je uvedena textem:
Provedené akustické výpočty dokladují, že během stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, I. etapa“ a
„Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, silniční most ev. č. 42-001a1“ budou dodrženy uvažované limitní
hlukové hodnoty v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze
stavební činnosti. Obdobné závěry lze očekávat i pro stavbu II. etapy. Ulice Veslařská mezi MÚK Hlinky a
provizorním mostem přes řeku Svratku sloužila jako významná objížďka již při stavbě MÚK Hlinky a na
ohrožených objektech se prováděla kontrola a případná výměna oken tak, aby byl dostatečně chráněn
CHVePS již při této stavbě. Ostatní části objízdných tras byly hlukově posouzeny ve studii č. 14090.
Text přináší informaci o potřebě objízdných tras. Dopady těchto objížděk ale vyhodnoceny nejsou, jsou pouze
uvedeny obecné formulace s odkazem na studie, které nejsou součástí dokumentace, ani jejích příloh.
Po prověření vyplývá, že se jedná o neúplný text vykopírovaný z hlukové studie, zde bez odkazu na zdroje
informací. V HS je odkaz uveden a z textů dále vyplývá, že se jedná o komentář k akustickým studiím
provedeným pro předchozí kroky přípravy stavby. V dokumentaci uvedený text tak není pro záměr zcela
relevantní. Jak bylo dříve uvedeno, uváděná stavba rekonstrukce mostu již má stavební povolení a podmínkou
výstavby oznamované stavby Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I je zachování dopravního provozu po celou
dobu výstavby minimálně v jednom pruhu pro každý směr (což je v podstatě současný stav). Z toho vyplývá,
že záměr nemá při svém provádění významný požadavek na objízdné trasy a v dokumentaci uvedený text je
tak trochu zavádějící.
V závěru kapitoly se uvádí: V průběhu stavby bude hluk pravidelně monitorován a v případě zjištění překročení
hygienických limitů budou navržena opatření vedoucí ke snížení hluku ze stavební činnosti (mobilní zástěny,
organizační opatření nebo individuální opatření na objektech).
Tuto informaci uvádím jako podmínku v návrhu stanoviska.
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Kapitola vychází z přiložené studie „Vyhodnocení ovlivnění vod dle čl. 4 Rámcové směrnice o vodách“ na
kterou i odkazuje. V textu dokumentace jsou pak vybrané bloky textů ze studie kopírovány.
Kapitola je rozdělena na části vliv na charakter odvodnění oblasti, vliv na jakost vod, změny hydrogeologických
charakteristik, vlivy na vodní zdroje.
V jednotlivých částech jsou uvedeny poměrné rozsáhlé popisy stavebních úprav, popisy odvodnění záměru
aj. což jsou texty, které více náleží do popisné části B dokumentace.
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Část „vliv na charakter odvodnění oblasti“ se zabývá vlivem záměru na biotická společenstva s konstatováním
neovlivnění biotického potenciálu Svratky. Název kapitoly sice neodpovídá zcela obsahu, nicméně
s uvedenými závěry souhlasím. V souhrnu na závěr kapitoly je konstatováno, že charakter odvodnění
zájmového území nebude realizací záměru zásadně ovlivněn. S uvedeným souhlasím
Část „vliv na jakost vod“ konstatuje odvádění srážkových vod z většiny úseků do jednotné kanalizace.
Z relativně malého úseku nelze odvodnění provést jinak, než kanalizací do Svratky pod jezem Kamenný mlýn.
K odvedení srážkových vod do řeky je v dokumentaci konstatováno: Tomuto úseku chybí standardní
zabezpečení likvidace odpadních vod komunikací I. Třídy (dělený čtyřpruh). Konkrétně chybí odlučovače
ropných látek (ORL) a sedimentační nádrž před vtokem do řeky Svratky, a proto nelze vyloučit významnější
vnos ropných látek do povrchových vod při provozu záměru (zejména vody odváděné z plochy komunikace
VMO mohou být znečištěny v důsledku otěru pneumatik, úniku olejů či pohonných hmot a v případě havarijního
znečištění). Pro zmírnění daného rizika je navrženo doplnění systému odvodnění této části záměru o ORL a
sedimentační nádrž na stoku před vyústění do řeky Svratky (viz kap. D.IV. dokumentace EIA).
S uvedeným lze souhlasit částečně. Projektové řešení předpokládá, že před vyústěním je na stoce navržena
šachta s potrubní klapkou proti vzduté vodě v řece a s hradítkem pro možnost zahrazení odtoku vody ze stoky
do řeky (pro případ havárie). Tedy možné znečištění Svratky při haváriích spojených s únikem provozních
kapalin je řešeno. Navrhovaný ORL nemůže sloužit jako systém bránící úniku olejů či pohonných hmot a v
případě havarijního znečištění. Navíc riziko dopravních havárií na území stavby po jejím dokončení poklesne.
Celkové množství drobných úkapů ropných látek z dopravy budou, vzhledem ke krátkému úseku
odvodňovanému do Svratky, nízké. Na rozdíl od zpracovatele dokumentace tak neočekávám významnější
vnos ropných látek do povrchových vod při provozu záměru. Vzhledem k prostorovým možnostem je
navrhovaná realizace ORL složitá a vnáší se tak do stavby další náklady stavební a provozní. Přitom případné
odváděné znečištění srážkových vod extrahovatelnými uhlovodíky se mj. i díky dostatečné vodnosti řeky
Svratky v tomto recipientu neprojeví. Pro zachycení havarijních úniků před odtokem do Svratky považuji za
dostatečné navrhovanou realizaci sedimentační nádrže bez navrhovaného ORL.
V návrhu stanoviska uvádím podmínku: Stoka před vyústěním do řeky Svratky bude osazena sedimentační
nádrží s případným zařízením, které zajistí plnění podmínek dle nařízení vlády č.401/2015 Sb. ve aktuálním
znění.
Změny hydrogeologických charakteristik
Je konstatováno: Silnice I/42 v současném stavu nemění hydrogeologické charakteristiky v území. Účinky
zbudování mostů, násypů, zářezových těles i tunelu na místní hydrogeologický režim jsou považovány za
minimální a bez následků na stávající zdroje podzemních vod.
S uvedeným souhlasím.
Vlivy na vodní zdroje
V území se nenacházejí žádné vodní zdroje.
Tedy záměr na tyto zdroje nemá vliv. Zánik vodního zdroje Brno – Svratka – Pisárky a jeho ochranného pásma
je komentován v kapitole C.II.2 „Voda“. Bez připomínek.
D.I.5 Vlivy na půdu
V kapitole je konstatován cca 2,8 ha zábor kvalitních půd, spadající zejména do I. a II. třídy ochrany.
Přijatelnost zásahu je dokládána vydaným Souhlasem orgánu ochrany půdy o odnětí půdy ze ZPF (KÚ
Jihomoravského kraje ze dne 2.2.2010 č.j.: JMK9371/2010). V dokumentaci chybí argumentace, že uvedený
zábor je již dlouhodobě očekávaný, a to jak územním plánem, tak předcházejícími kroky přípravy a dále dle
zákona č. 334/1992 Sb. lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout v případech, kdy jiný veřejný
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu, což je v tomto případě
naplněno.
Z pohledu možného znečištění půdy úkapy a solí ze zimní údržby je konstatováno obdobné působení jako za
stávajícího provozu. , s tím, že vlivy budou nižší díky lepšímu odvodu srážkových vod z komunikace, tím bude
snížen rozptyl škodlivých látek do prostředí a půdy. Důležitým předpokladem je také snížení počtu dopravních
nehod po výstavbě VMO, které jsou v současné době v tomto úseku velmi časté a které s sebou přinášejí
riziko kontaminace půd provozními kapalinami vozidel. Souhlasím bez připomínek.
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D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Je konstatována možná nestabilita a zpevnění svahů Wilsonova lesa s tím, že ovlivnění horninového prostředí
považovat za přijatelné bez zásadních vlivů na tuto složku životního prostředí.
S uvedeným souhlasím.
Dále je podrobněji komentována výrazně nedostatková bilance zemních prací a potřeba dovozu materiálů na
realizaci násypů, zemních valů a přesypu tramvajové trati a čísti komunikace. Z důvodu minimalizace převozů
materiálů je doporučeno současná realizace obou etap.
S uvedeným souhlasím a v návrhu stanoviska je uvedena podmínka:
Bude koordinována výstavba obou etap záměru tak, aby ornice, výkopová zemina, kamenivo, demoliční
materiál a jiný při stavbě využitelný materiál byl využit přímo v místě a byla tak minimalizována nutnost jejich
převážení mimo staveniště.
D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru
Kapitola se zabývá obecným a konkrétním vyhodnocením vlivu na flóru s tím, že samotná realizace záměru
může mít ve vztahu ke stávajícím dochovaným zbytkům cennějších biotopů, zejména skalním společenstvům
(S1.2, T3.1), potenciálně negativní vliv .... Zde je nutno konstatovat, že stav zejména skalních biotopů (S1.2,
T3.1) není optimální s ohledem na dlouhodobě nepříznivé sukcesní procesy v území (výrazná expanze
trnovníku akátu v jižní části Wilsonova lesa) spojené se zarůstáním, ruderalizací a celkovou degradací těchto
biotopů. Z dlouhodobé perspektivy jejich zachování a rozvoje, by bylo žádoucí zde provést určitá podpůrná
opatření (viz kapitola D.IV).
Vzhledem k tomu, že není zřejmé, zda opatření uvedená v kapitole D.IV jsou, či nejsou součástí projektu,
zahrnuji je do návrhu stanoviska.
Vlivy na faunu
Je popisován vliv na bezobratlé, ryby, plazy, obojživelníky, ptáky, netopýry, savce. Vlivy jsou obecně nízké,
málo významné s tím, že snížení vlivů lze provést ochrannými opatřeními, které jsou uvedeny v kapitole D.IV.
Vzhledem k tomu, že není zřejmé, zda opatření uvedená v kapitole D.IV jsou, či nejsou součástí projektu,
zahrnuji je do návrhu stanoviska.
Vlivy na migrační potenciál území
Dokumentace je vybavena přílohou „Rámcová migrační studie“. Studie se zabývá působením záměru na
jednotlivé kategorie živočichů (velcí savci, ostatní kopytníci, savci střední velikosti, obojživelníci, plazi, drobní
savci, ryby a ostatní vodní živočichové, ptáci a netopýři a ekosystémy. V dokumentaci je vykopírována část
závěrečné kapitoly studie, odkaz chybí.
V závěrech je konstatováno, že je v současnosti pro drobné pozemní živočichy prakticky neprůchodná. Je zde
vysoké riziko usmrcení živočichů na komunikaci… navržený přesyp galerie s doprovodnými vegetačními
úpravami bude mít pozitivní dopad na fragmentaci krajiny – umožní propojení biotopů Wilsonova lesa, nábřeží
Svratky a rozptýlené vegetace okolních zahrádkářských osad… Obecně však záměr přispěje ke zlepšení
migrační prostupnosti pro drobné živočichy.
V přílohové studii jsou uvedeny návrhy opatření pro snížení bariérového efektu komunikace. Tato opatření
byla přenesena do kapitoly D.IV dokumentace a zahrnuji je do návrhu stanoviska.
Vlivy na ekosystémy
Vliv výstavby a provozu záměru na tyto ekosystémy je mírný, zejména z důvodu umístění záměru v trase
stávající komunikace č. I/42. Větší vliv hrozí v souvislosti s výstavbou a provozem záměru v ekosystému
Wilsonova lesa se skalními výchozy a ekosystému travních porostů Žabovřeských luk. Pro tyto ekosystémy je
nutné dodržet opatření navržená v kap. D.IV, která umožní zachovat ekosystémovou stabilitu v co možná
největším rozsahu.
Opatření uvedená v kapitole D.IV dokumentace zahrnuji je do návrhu stanoviska.
Kapitola postrádá hodnocení vlivu záměru na chráněná území, ÚSES, památné stromy aj. Toto je
v dokumentaci uvedeno v samostatné, nad rámec osnovy zákona vložené, kapitole D.I.10 (viz dále).
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D.I.8 Vlivy na krajinu
Byly identifikovány pozitivní, neutrální a negativní vlivy na jednotlivé znaky krajinného rázu. Je konstatováno,
že posuzovaný záměr nepředstavuje v dotčeném krajinném prostoru zcela nový liniový prvek, dojde pouze k
modernizaci a rozšíření stávající komunikace I/42 na úkor tramvajové trati, která bude přesunuta do tunelu.
Část komunikace bude skryta v galerii. …. Celkově lze zásah posuzovaného záměru do krajinného rázu
označit za mírné zlepšení. Oproti současnému stavu dojde k diverzifikaci a propojení obou stran komunikace
lávkami, násypy a zemním valem. Podstatnou součástí stavby je ozelenění tělesa.
Dále je konstatován pozitivní vliv na rekreační využití krajiny. Je uveden závěr: V případě varianty Aktivní dojde
k zásahu do krajinného rázu dotčeného území. Rekreační potenciál území se zvýší. Vzhledem k vymezeným
charakteristikám dotčeného území – reliéfu, zastoupení jednotlivých charakteristik, estetického zhodnocení,
využití území se bude jednat o slabý pozitivní zásah.
Pozitivní vliv je konstatován za předpokladu ozelení stavby. Tato podmínka v konkretizované podobě je
uvedena v návrhu stanoviska.
D.I.8 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Relativně stručná kapitola je ukončena shrnutím: Kulturní památky nebudou záměrem přímo dotčeny, v těsné
blízkosti záměru však byl v roce 2015 vyhlášen nově památkově chráněný objekt, pro který je nutné zažádat
o vyjádření KÚ JMK. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy.
S uvedeným nelze souhlasit, záměrem bude kulturní památka přímo dotčena. Jedná se o neogotickou kapli
Sv. Antonína Paduánského, která je památkově chráněna od 17. března 2015. Vliv záměru bude pozitivní díky
skutečnosti, že součástí záměru je rekonstrukce této kaple. Upozorňuji na chybný text, týkající se kompetencí.
K vyjádření k rekonstrukci kaple bude nutné žádat Odbor památkové péče Magistrátu města Brna.
D.I.10 Vlivy na environmentální charakteristiky
Jedná se o kapitolu vloženou nad rámec osnovy přílohy č. 4 zákona 100/01 Sb. Závěrem kapitoly je uvedeno
shrnutí: Z pohledu ovlivnění základních environmentálních charakteristik území lze zvažovat lokality chráněné
instituty ÚSES (územní systém ekologické stability), VKP (významný krajinný prvek) a památné stromy.
Ostatní instituty ochrany záměrem dotčeny být nemohou. Záměr není oproti jiným liniovým stavbám příliš
rozsáhlý, proto dochází ke střetům pouze s několika instituty, z nichž žádný není vážný. U některých prvků
dojde dokonce k mírnému zlepšení situace oproti současnému stavu (regionální biokoridor RK 1485).
U všech dotčených institutů již byly vydány souhlasy se zásahem od příslušných orgánů ochrany přírody a
byla při nich stanovena řada podmínek, které je nutné v rámci stavby dodržet.
Bez komentáře.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Kapitola po oblastech stručně shrnuje vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Zde
uvedené je v souladu s podrobnějšími popisy v kapitolách D.I. dokumentace. Bez připomínek.
K možnosti přeshraničních vlivů je v kapitole uvedeno: Posuzovaný záměr se nachází ve vnitrozemí, žádné
vlivy přesahující státní hranice se tedy nepředpokládají.
Souhlasím bez komentáře.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Je uvedeno: Z pohledu možných havárií existuje především riziko vlivem úniků ropných látek a olejů, které by
mohlo mít negativní vliv především na:
– vodní zdroje a hydrogeologii území
– cenné biotopy v území.
A dále je komentováno nevelké riziko ovlivnění složek životního prostředí díky způsobu odvodnění komunikací.
Nutno doplnit, že dopravní havárie ještě nemusí znamenat únik havarijní únik provozních kapalin. K této
skutečnosti pak zde chybí jinde uvedená informace, že záměr sám o sobě riziko dopravních havárií proti
stávajícímu stavu snižuje. Lze tak konstatovat, že realizace záměru snižuje riziko dopravních havárií a tím se
i snižuje riziko možných úniků provozních kapalin.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na
životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné
Kapitola není soupisem opatření, která projekt obsahuje, ale jsou zde uvedeny návrhy opatření vypracované
týmem zpracovatele dokumentace a expertních příloh.
Opatření jsou rozdělena podle oblastí na opatření z hlediska ochrany vod, půdy a ochrana flóry, fauny,
ekosystémů a krajiny. Vzhledem k souhlasu s uvedenými opatřeními je zahrnuji i do návrhu stanoviska.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
Potřebné je uvedeno v dostatečné podrobnosti a srozumitelnosti. Bez komentáře.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace.
Název kapitoly vychází ze staršího znění zákona. Obsah je odchýlený od nadpisu. V kapitole je zdůrazněno,
že bylo postupováno s principem předběžné opatrnosti a rozsahy záborů nad rámec záborového elaborátu se
stejně, jako působení hluku a imisí, záměrně mírně nadhodnocovaly, aby nedocházelo k opomenutí a
zanedbání negativního působení některého z vlivů.
Jedná se o standardní a správný přístup.
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Je zde konstatováno předložení záměru ve dvou základních variantách, variantě Nulové (zachování
stávajícího stavu silniční sítě) a variantě Aktivní (realizace stavby VMO Žabovřeská I).
Dále bylo provedeno porovnání těchto „variant“ v souhrnné tabulce.
Závěrem kapitoly je tvrzení: Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivu na životní prostředí
považovat variantu Aktivní, při realizaci všech v projektu zahrnutých opatření, za únosnou. V aspektech
týkajících se ochrany obyvatelstva převažují jednoznačně vlivy pozitivního charakteru.
Kapitola by měla mít jiný obsah. Měla by sloužit k porovnání variant realizačních (dle znění osnovy zákona
mají zde být porovnány varianty, „pokud byly předloženy“) a ne k porovnání nerealizace a realizace záměru.
V kapitole by tak mělo být konstatováno jednovariantní řešení a případně dále s odvoláním na kapitolu B.I.5
konstatování variantního posouzení záměru v přechozím procesu posuzování.
F. ZÁVĚR
Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivu na životní prostředí považovat variantu Aktivní, při
realizaci všech v projektu zahrnutých opatření, za únosnou. V aspektech týkajících se ochrany obyvatelstva
převažují jednoznačně vlivy pozitivního charakteru.
Bez komentáře
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Kapitola je přiměřeně rozsáhlá, shrnuje základní údaje o záměru a jeho vlivech. Vzhledem k tomu, že je tato
kapitola určena především laické veřejnosti, postrádám grafické doplnění textové části kapitoly, či alespoň
odkazy na v dokumentaci uvedené přílohy (mapy, fotodokumentaci aj.).
Závěr kapitoly: „z výše uvedeného je patrné, že na základě výsledků, ke kterým zpracovatel Dokumentace
EIA dospěl, lze za dodržení všech navržených podmínek a opatření doporučit k realizaci variantu Aktivní“
náleží více do předchozí kapitoly „Závěr“.
Přílohy
Textová příloha 1: Vyjádření stavebních úřadů
Jsou doložena vyjádření dotčených stavebních úřadů Brno - Žabovřesky a Brno – střed. Oba úřady uvádí již
vydané a platné územní rozhodnutí. Stavba je v souladu se schváleným ÚP města Brna.
Textová příloha 2: Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny z hlediska §45i zákona
Stanovisko uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na žádnou EVL a PO.
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Textová příloha 3: Fotodokumentace
Textová příloha č. 3 obsahuje 16 fotografií z prostoru záměru, které dostatečně představují dotčené území.
Bohužel na tyto fotografie není z textů žádný odkaz.
Grafická příloha 1: Celková situace – 1:5 000
Jedná se o zákres stavby do mapového podkladu s barevným odlišením jednotlivých etap stavby a
vyznačeným záborem stavby. Měřítko 1:5000 je pro tento účel (zákres stavby s označením etap) dostatečné.
V přílohové části chybí podrobnější mapový podklad celkové situace stavby, ze které by bylo patrné umístění
environmentálně významných částí stavby (např. rozmístění protihlukových opatření, rozsah ozelenění,
zákresy pěších tras, atd.). Vhodné měřítko by pak mohlo být 1:2000.
Grafická příloha 2: Environmentální charakteristiky – 1:10 000
Mapa zakresluje stavbu ve vazbě na nejbližší environmentální charakteristiky – prvky ÚSES, EVL, VKP,
ZCHÚ, památné stromy.
Mapa je přehledná a měřítkem zcela odpovídající.
Příloha 1: Hluková (akustická) studie
D. Pokorný, Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, Akustická studie, AKUSTING, spol. s r.o., Brno, březen
2017 (34 číslovaných stran + 13 grafických příloh)
Studie zpracovaná v dostatečné podrobnosti, s koncentrovanými texty a důrazem na tabulkovou část. Studie
uvádí výsledky výpočtů v 37 referenčních bodech a graficky pak v bližším okolí stavby.
Studie je doplněná kvalitní grafickou části s presentací stavby a rozmístěním hlukově významných objektů a
grafickým zákresem výstupů výpočtů pro jednotlivé počítané stavy.
Příloha 2: Rozptylová studie
D. Kouřil, Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, Rozptylová studie, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, leden 2017
(14 číslovaných stran + 9 grafických příloh)
Studie zpracovaná v dostatečné podrobnosti, výsledky výpočtů jsou presentovány jednak tabulkově v 15.
referenčních bodech (objekty v okolí stavby) a graficky zákresem imisních příspěvků dopravy v území za
předpokladu nerealizace a realizace záměru (varianta nulová a aktivní). Mapové výstupy variant jsou vhodně
presentovány vedle sebe, tedy s možností přímého porovnání kladného působení záměru pro každou
hodnocenou škodlivinu.
Příloha 3: Migrační studie
T. Libosvár, T. Šikula, Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I, Dokumentace EIA, Rámcová migrační studie, HBH
Projekt spol. s r.o., Brno, prosinec 2016 (15 číslovaných stran).
Studie se zabývá působením záměru na možnou migraci jednotlivých kategorií živočichů (velcí savci, ostatní
kopytníci, savci střední velikosti, obojživelníci, plazi, drobní savci, ryby a ostatní vodní živočichové, ptáci a
netopýři a ekosystémy. Je konstatován žádný vliv stavby pro větší druhy a ryby a zlepšení migrační
prostupnosti pro střední a drobné savce, plazy, ptáky a netopýry. Studie obsahuje návrhy zlepšujících opatření,
které byly přeneseny autorem dokumentace do kapitoly D.IV a které přebírám i do návrhu stanoviska.
Příloha 4: Studie vyhodnocení vlivů na klima
M. Toman, T. Šikula, Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I, Dokumentace EIA, Studie vyhodnocení vlivů na
klima (vliv klimatických změn), HBH Projekt spol. s r.o., Brno, prosinec 2016 (20 číslovaných stran).
Studie obecně hodnotí možné dopady klimatických změn na záměr s ohledem na očekávaný vývoj klimatu.
Komentovány jsou očekávané změny klimatu až do roku 2099 a obecně popsána rizika, či dopady ve vztahu
k záměru. Závěry studie jsou neurčité.
Příloha 5: Vyhodnocení ovlivnění vod dle čl. 4 Rámcové směrnice o vodách
L. Šikulová a kol., Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I, Vyhodnocení ovlivnění vod dle Rámcové směrnice o
vodách, Hradec Králové, leden 2017, (35 číslovaných stran)
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Je zde proveden podrobný popis záměru z hlediska možného ovlivnění stavu vod, popis dotčeného území a
možnost ovlivnění. V závěru je konstatován soulad záměru s cíli uvedenými ve směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2000/60/ES.
Příloha 6: Hodnocení vlivu na veřejné zdraví
J. Kotulán, Hodnocení vlivu na veřejné zdraví záměru Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I, Brno, březen 2017
(23 číslovaných stran)
Hodnocení je standardně zpracováno. Bylo identifikováno, že zdrojem nepříznivých vlivů na obyvatelstvo je v
posuzovaných silničních úsecích především automobilová doprava. Proto při identifikaci možných vlivů
záměru vlivů na obyvatelstvo byly použita rozptylová studie (Kouřil, 2016) a hluková studie (Akusting, 2017).
Pro posouzení vlivů na obyvatelstvo bylo metodicky využito rizikové analýzy – Risk Assessment.
Závěrem vyhodnocení je konstatováno že z hlediska znečištění ovzduší je záměr po zdravotní stránce
nezávadný, po realizaci včetně protihlukových opatřeních zdravotně přijatelný. Souhlasím bez připomínek.

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Příprava záměru, včetně popisu variantních řešení, je podrobně popsána v části B.I.5 dokumentace. Z kapitoly
vyplývá postupné hledání konečného řešení výběrem z variant. V předchozím posuzování vlivů dle zákona
244/92 Sb. bylo posouzeno 10 aktivních variant možného pokračování VMO od křižovatky Hlinky směrem na
Bystrc a Královo Pole. Dokumentace posuzování vlivů byla doplňována, ze všech variant pak došlo k dalšímu
rozpracování vybraných.
Dne 11.9.2006 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko EIA (č.j.: 63548/ENV/06) dle zákona č. 244/1992 Sb.,
které odsouhlasilo k realizaci variantu 1a (tramvaj v tunelu, polovina VMO v galerii, ekologický most na
Žabovřeské louky) a jako přípustnou rovněž variantu 10b (tramvaj v tunelu, na VMO tunel střední délky s
odvětráváním na portálech).
Vybraná k další přípravě byla varianta 1a, která byla dále rozpracována v technické studii a v roce 2010 bylo
na záměr vydáno územní rozhodnutí.
Lze tak konstatovat, že výběr různých variant řešení byl i z hlediska vlivů na životní prostředí proveden
v předcházejícím procesu posuzování.
V nyní předkládané dokumentaci je posuzovaný záměr „Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I“ uváděn v jedné
variantě „Aktivní“ (realizace stavby VMO Žabovřeská I), která je porovnávána s variantou „Nulová“ (zachování
stávajícího stavu silniční sítě).
V kapitole „E“ je provedeno souhrnné porovnání těchto variant, je využito i přehledné hodnocení tabelární
formou.
Kapitola je ukončena závěrem:
Z uvedeného hodnocení a porovnání variant je patrné, že nerealizace záměru – varianta Nulová, by měla větší
negativní dopady na životní prostředí řešeného území, zejména pak na kvalitu života obyvatel, než pokud
dojde k realizaci silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I.
Na základě zjištěných skutečností lze z hlediska vlivu na životní prostředí považovat variantu Aktivní, při
realizaci všech v projektu zahrnutých opatření, za únosnou. V aspektech týkajících se ochrany obyvatelstva
převažují jednoznačně vlivy pozitivního charakteru.
S tímto tvrzením lze souhlasit. Nutno podotknout, že stanovení pořadí variant řešení záměru je v tomto případě
bezpředmětné, neboť záměr byl předložen jako invariantní (viz i komentář k části E oznámení).

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
V kapitole č D.II. dokumentace je uvedeno: Posuzovaný záměr se nachází ve vnitrozemí, žádné vlivy
přesahující státní hranice se tedy nepředpokládají.
Souhlasím bez komentáře.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dobudování západní části VMO, konkrétně částí Žabovřeská I a II, je klíčovou stavbou dopravní infrastruktury
pro aglomeraci Brno, která je zahrnuta v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ06A Brno (dále
jen „program“), zpracovaného podle § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
Dostavba VMO, části Žabovřeská, je jednou z aktivit doporučených k realizaci za účelem naplňování opatření
AB1 (Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu) a tím i k postupnému
naplňování cílů programu.
Její realizaci lze tedy hodnotit jako opatření ke snížení znečištění životního prostředí.
Stavba sama o sobě prioritně řeší dopravní funkci, současně však je její stavební řešení zaměřeno na
minimalizaci vlivů na životní prostředí. Stavba bude vybavena rozsáhlými protihlukovými opatřeními, bohatou
doprovodnou zelení. Propojením Wilsonova lesa a Žabovřeských luk přesypem přes komunikaci a souběžnou
tramvajovou trať se zvýší migrační prostupnost krajiny. Vybudováním pěších lávek přes komunikaci a napojení
pěších tras na stezky ve Wilsonově lese se zvyšuje pro obyvatelstvo dostupnost jak nábřeží řeky Svratky, tak
i Wilsonova lesa, zvyšuje se tak rekreační funkce území.
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je výstavba silniční
komunikace dané kategorie a uspořádání. Silniční komunikace jsou standardní stavby, které vyvolávají
poměrně jednoznačné, dobře známé a identifikovatelné negativní vlivy v území, kterým procházejí. Z hlediska
vlivů na životní prostředí je nejdůležitějším parametrem dostatečná kapacita a bezpečnost provozu i při
uvažování vývoje dopravního zatížení, protihluková opatření, způsob odvodnění, střety se zájmy ochrany
přírody a vegetační úpravy.
Záměr rekonstruuje stávající komunikaci a navazuje na sousedící úseky. Nejde o zcela novou stavbu ve volné
krajině, která by přinesla do území zcela nové zatížení. Stavba je řešena tak, že její realizace znamená snížení
zátěže území při zachování dopravní funkce včetně jejího očekávaného navyšování v čase.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci včetně příloh
popsáno podmíněně dostačujícím způsobem. Vzhledem k tomu, že stavbě již bylo vydáno územní rozhodnutí
je zřejmé, že technické řešení je propracováno v dostatečném detailu v souladu s požadavky orgánu stání
správy a samosprávy. Ve vazbě na předchozí posuzování záměru byly do projekčního řešení zahrnuty i
požadavky veřejnosti.
Technické řešení stavby snižuje negativní vlivy dopravního provozu v tomto úseku na životní prostředí, řešení
je v souladu s požadavky ochrany životního prostředí, v některých ohledech bude realizace záměru působit
na své okolí pozitivně. V dokumentaci jsou nastíněna opatření, která konkretizují snížení negativního či
zvýšení pozitivní působení záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Nebyly identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s
ochranou životního prostředí.
S ohledem na výše uvedené bude rovněž důležitá fáze zkušebního provozu, ve které musí být prokázáno
splnění všech očekávaných a požadovaných parametrů stavby z hlediska ovlivnění životního prostředí a
zabezpečení provozu i v souladu s požadavky preventivních opatření vůči případným rizikům a havarijním
stavům.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že pro omezení
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou použita technická řešení
omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí odpovídající současným poznatkům.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zpracovatelský tým dokumentace uvedl v kapitole D.IV soupis navržených opatření z hlediska ochrany vod,
půdy a ochrana flóry, fauny, ekosystémů a krajiny.
Provedený soupis není soupisem opatření, která projekt obsahuje, ale jedná se o opatření formulované týmem
zpracovatele dokumentace.
Většina opatření vychází z textů odborných příloh dokumentace, opatření z hlediska ochrany půdy jsou
uvedena pouze v kapitole D.IV, bez vazby na jiné texty dokumentace.
Dle metodického sdělení č.j. 18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015 by zde měly být uvedeny pouze podmínky
relevantní, splnitelné a konkrétní. Uvedená opatření tyto požadavky naplňují, proto je přejímám do návrhu
stanoviska.
V dokumentaci jsou v popisných částech a přílohách uvedena další opatření, která jsou součástí projektu, ale
zde uvedena nejsou. Tato projektová opatření jsou pak brána jako součást záměru, tedy je v návrhu
stanoviska v podmínkách neuvádím. Jedná se zejména o protihluková opatření a celkové řešení stavby.
Účinnost těchto opatření byla modelově prověřena hlukovou studií a rozptylovou studií, které dokládají, že po
zprovoznění posuzovaného záměru dojde ke snížení nepříznivých vlivů dopravy z uvedeného úseku
městského okruhu na životní prostředí.
Lze tak konstatovat, že navržená opatření jsou účinná.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu (MŽP OVSS VII) níže uvedená vyjádření k dokumentaci o
posouzení vlivů na životní prostředí.
V následujícím textu posudku jsou uvedeny výňatky textů z obdržených vyjádření (proloženě), texty jsou
rozděleny tak, aby bylo možné na ně odděleně reagovat.
Kopie vyjádření k oznámení jsou v plném znění zařazeny v příloze posudku.
Vyjádření ke zveřejněné dokumentaci jsou vypořádávány v následujícím pořadí:
1. Jihomoravský kraj, RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. člen Rady Jihomoravského kraje, č.j. JMK
65026/2017 ze dne 3.5.2017
2. Statutární měst Brno, Městská část Brno – střed, č.j. MCBS/2017/0068507/PRUJ, ze dne 24.4. 2017
3. Statutární měst Brno, Městská část Brno – Žabovřesky – č.j. MCBZAB04035/17/OV/VYHK, sp.z. SMCBZAB 04035/17/3, ze dne 17.5. 2017
4. Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany vod, č.j. 30677/ENV/17, sp.zn. 1001/740/17 ze dne
4.5.2017
5. Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší, č.j. 29133/ENV/17; sp. zn. 1190/780/17 ze dne
3.5.2017
6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – č.j. JMK 64539/2017, sp. Zn. S-JMK
55468/2017 OŽP/Zlv, ze dne 3.5.2017
7. Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 23117/2017/BM/HOK, sp.z.
S-KHSJM 19966/2017, ze dne 11.5.2017, bylo upraveno
8. Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 29765/2017/BM/HOK, sp.z.
S-KHSJM 19966/2017, ze dne 5.6.2017, upravené znění
9. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno – č.j. ČIŽP/47/ŘI/1705149
002/17/BLV, ze dne 12.5.2017
10. Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, č.j. MMB/0204344/2017/Zah(DS), sp.zn.
OŽP/MMB/0162441/2017, ze dne 9.5.2017
11. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j. MMB/0191746/2017,
sp.zn. OVLHZ/MMB/0164711/2017 ze dne 2.5.2017
12. Magistrát města Brna, odbor památkové péče, č.j. OPP/MMB/0164711/2017, sp.zn.
MMB/0164711/2017/SZ/d ze dne 5.5.2017
13. Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, č.j. MMB/0185316/2017/Kep, sp.zn.
4100/OÚPR/MMB/0164711/2017 ze dne 4.5.2017
1. Jihomoravský kraj, RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. člen Rady Jihomoravského kraje, č.j. JMK
65026/2017 ze dne 3.5.2017
Jihomoravský kraj posoudil předloženou dokumentaci záměru …. bez připomínek.
Bez komentáře
2. Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, č.j. MCBS/2017/0068507/PRUJ, ze dne 24.4.
2017
.. z hlediska vlivu na životní prostředí lze podle předložené dokumentace doporučit aktivní variantu
k realizaci… Na předmětnou stavbu již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. K předložené
dokumentaci v úseku ležícím ve správním území MČ Brno střed nemáme námitky.
Bez komentáře.
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3. Statutární měst Brno, Městská část Brno – Žabovřesky – č.j. MCBZAB04035/17/OV/VYHK, sp.z. SMCBZAB 04035/17/3, ze dne 17.5. 2017
Rada městské části Brno – Žabovřesky Dokumentaci projednala na svém 79. zasedání konaném dne
02.05.2017 a souhlasí s doporučením autorů studie na doplnění ORL (odlučovače ropných látek) a
sedimentační nádrže na stoku B2 před vyústění do řeky Svratky, a to z důvodu zmírnění rizika kontaminace
vod.
V návrhu stanoviska je formulována následující podmínka:


Stoka B2 bude před vyústěním do řeky Svratky osazena sedimentační nádrží a případným zařízením,
které zajistí plnění podmínek dle nařízení vlády č.401/2015 Sb. ve aktuálním znění.

4. Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany vod, č.j. 30677/ENV/17, sp.zn. 1001/740/17 ze dne
4.5.2017
„U zveřejněné dokumentaci záměru „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ z pohledu ochrany před povodněmi
postrádáme informaci, jak bude řešena realizace záměru i jeho následný provoz v záplavovém území při Q100
(značná část i při Q20) a jaký vliv bude mít záměr na průběh povodňových stavů. V dokumentaci je pouze na
straně 58 uvedeno záplavové území řeky Svratky v místě záměru (Obrázek C.8) a informace o jeho stanovení.“
K uvedené problematice byly zpracovatelem dokumentace doplněny potřebné informace, vycházející
z dostupné projektové dokumentace.
Lze obecně konstatovat, že se záměrem VMO Žabovřeská I bylo již uvažováno v Generelu odvodnění města
Brna (2010). Záměr je tedy zakomponován do aktuálně platné modelace povodňových stavů na území města
Brna, ze kterého vychází i uvažovaná nejvyšší hladina tzv. Q100 neovlivněná. Jedná se o hladinu Q100, která
zohledňuje výhledové záměry v území (protipovodňová opatření, VMO…) a zároveň neuvažuje možný
příznivý vliv retenčních prostor (nádrží) v povodí řeky Svratky.
Současně je nutné podotknout, že záměr je realizován ve stopě stávající komunikace, kde se její niveleta
oproti současnému stavu prakticky nemění.
Podrobněji byl projektantem zkoumán (na základě požadavku správce povodí) pouze vliv stavby na
povodňové rozlivy ve fázi realizace nové nábřežní konzoly. Tato fáze výstavby je součástí Etapy II a doba
jejího trvání se předpokládá až 1,5 roku. Během ní dojde k vytvoření pažené levobřežní jímky v délce cca 240
m, která zúží stávající koryto řeky o cca 5 m. Hydrotechnické posouzení zpracoval útvar informatiky Povodí
Moravy s.p. na podkladu výpočetního modelu, který sloužil i pro zmíněný Generel odvodnění města Brna.
Posouzení prokázalo, že vlivem štětové stěny prakticky nedojde k plošným změnám záplavového území Q5,
Q20 ani Q100.
Dle sdělení projekční kanceláře pro vlastní realizaci záměru budou v připravovaných Zásadách organizace
výstavby (ZOV) uvedeny bezpečnostní opatření a je a bude požadováno zpracování havarijního a
povodňového plánu. Vzhledem k neexistenci ZOV pro všechny etapy výstavby jsou v návrhu stanoviska
formulovány následující podmínky:






V připravovaných Zásadách organizace výstavby (ZOV) pro jednotlivé etapy stavby budou uvedeny
bezpečnostní opatření z hlediska umisťování v záplavovém území.
Před zahájením každé etapy stavby bude pro každou etapu zpracován havarijní a povodňový plán.
Centrální zařízení staveniště a deponie ornice bude umístěna mimo povodňový rozliv
Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v
blízkosti vodních toků
Z důvodů protipovodňové ochrany záměru bude nivelita obslužné komunikace minimálně na úrovni
Q100 ovlivněné

K provozu záměru v záplavovém území lze uvést následující. Z podrobnějších vyžádaných podkladů vyplývá,
že rozlivem je ohrožena zejména I. etapa stavby, území II. etapy je již v současnosti chráněno nábřežní zdí a
konzolou. Jen malá část ploch stavby (poblíž mostu Kamenný mlýn) leží v Q100. Protože stávající objekty,
chránící území budou záměrem pozměněny, funkci ochrany převezmou zejména opěrná zeď podél VMO
(C255), betonová protihluková zeď (C257) a oboustranná přesypaná galerie (C621, C822) a násep obslužné
komunikace.
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Pro I. etapu měl autor dokumentace k dispozici Dokumentaci pro vydání stavebního povolení „I/42 Brno VMO
Žabovřeská I, Etapa I“, PK Ossendorf s.r.o., březen 2014, Brno. Zde v Průvodní zprávě (str. 48) je uvedeno
následující:
Prakticky celé území stavby podél Žabovřeských luk se nachází v oblasti rozlivu hladiny Q100 neovlivněné,
která je definována v Generelu odvodnění města Brna (GOMB). Jako ochrana proti této hladině jsou v GOMB
navržena komplexní protipovodňová opatření. Část z těchto opatření, protipovodňová zeď mezi VMO a
obslužnou komunikací (C260), byla zahrnuta do stavby VMO Žabovřeská I již ve fázi DÚR.
V DÚR je konstatováno, že tato protipovodňová zeď, bude plnit svoji funkci pouze za předpokladu realizace
komplexních protipovodňových opatření v rozsahu, který výrazně přesahuje rozsah stavby VMO Žabovřeská
I (jedná se minimálně o opatření v rozsahu celých Žabovřeských luk). S ohledem na vzdálený horizont
realizace těchto komplexních úprav, nebyl objekt protipovodňové zdi zahrnut do Etapy I připravované stavby,
nicméně pro jeho pozdější realizaci je ponechána ve stavbě prostorová rezerva. Realizace protipovodňové zdi
byla zahrnuta do Etapy III realizace záměru.
Tato informace je stručně uvedena v dokumentaci na str 16: „Součástí etapy III záměru je ….. protipovodňová
zeď (C260) – km 2,920 vlevo podél Žabovřeských luk.“
Z výše uvedeného plyne, že tato protipovodňová zeď bude výhledově chránit záměr v nejcitlivějším místě
rozlivu povodňových vod, ale pouze jako součást komplexních protipovodňových opatření. Sama o sobě by
neměla význam.
Nabízející se možnost vedení nivelety VMO Žabovřeská I nad hladinou Q100 neovlivněné byla při přípravě
projektu prověřována a vyhodnocena jako nereálná, vzhledem ke stávajícím poměrům v území. Jako ochrana
(do doby provedení komplexních protipovodňových opatření) VMO před rozlivem při povodňových stavech
s rozlivem pod Q100 neovlivněné, bude sloužit uvažována nová obslužná komunikace (C105). Tato komunikace
je vedena souběžně s VMO a odděluje tak VMO od Žabovřeských luk. Nivelita této komunikace je navržena
nad úrovní Q100 ovlivněné (což je nivelita původně vymezené Q100, tedy v období před zpracováním GOMB).
Tímto opatřením budou minimálně zachovány stávající poměry z hlediska provozuschopnosti komunikací při
povodňových rozlivech.
5. Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší, č.j. 29133/ENV/17; sp. zn. 1190/780/17 ze
dne 3.5.2017
„Realizací záměru dojde k dobudování velkého městského okruhu (dále jen „VMO“) vedeného severozápadní
částí města Brna. Zároveň dojde k odstranění zúženého místa, které je jedním z kritických míst brněnské
dopravy (s intenzitou dopravy cca 40 tis. aut/den) a kde dochází ke každodenním kongescím. Realizací
záměru se zvýší plynulost jízdy a počítá se rovněž se snížením počtu dopravních nehod.
Celková délka úseku je 1,8 km a záměr zahrnuje kromě rozšíření silnice o dva jízdní pruhy také přeložení
tramvajové trati, stavbu tramvajového tunelu a částečnou přestavbu MÚK Kníničská.
V současné době dochází v dotčené lokalitě k překračování denního imisního limitu pro suspendované částice
PM10, úrovně ostatních znečišťujících látek se pohybují pod hodnotami platných imisních limitů.“
K poslednímu odstavci lze doplnit, že je pravda, že v dotčeném území dochází k překračování maximálních
hodnot denního limitu PM10, ale dle přílohy č.1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší k překročení
zákonného limitu dojde až po 35 překročení této limitní hodnoty v roce. K této četnosti překročení posledních
letech nedochází. Zákonný limit je tedy splněn.
„Z tabulky výsledků uvedené v rozptylové studii vyplývá, že realizací záměru dojde ke snížení imisních
koncentrací u všech sledovaných znečišťujících látek (suspendované částice PM2,5, PM10, benzo(a)pyren,
benzen, NO2, CO). V případě suspendovaných částic PM10 se budou příspěvky ke znečištění ovzduší
zrekonstruované komunikace pohybovat v rozmezí cca 7 – 17 µg.m-3. Vzhledem ke stávající úrovni imisního
pozadí je však pravděpodobné, že i přes snížení imisní zátěže v důsledku realizace záměru, zde může
docházet k překračování denního imisního limitu této znečišťující látky.“
K uvedenému zpracovatel dokumentace v rámci dodaných podkladů zpracovateli posudku uvádí: „Pokud
bychom vyšli z čistě teoretické konstrukce, kdy v nejvíce zatíženém místě je imisní příspěvek z dopravy na
posuzované silniční síti v nulové variantě cca 35 μg.m-3 a imisní pozadí 48,2 μg.m-3 (jedná se o 36. nejvyšší
hodnotu – maximální hodnota tedy může být vyšší), a v aktivní variantě se příspěvek dopravy sníží o cca 17
μg.m-3, lze předpokládat, že i hodnota pozadí klesne o cca 17 μg.m-3, neboť provoz na posuzované komunikaci
je součástí imisního pozadí. Tento pokles je významný, i když v případě nejvyšších naměřených hodnot to
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nemusí znamenat pokles pod limitní hodnotu. S rostoucí vzdáleností od záměru však bude mít tento rozdíl
klesající tendenci, neboť posuzovaný záměr není jediným zdrojem znečištění ovzduší v širším okolí.“
S uvedeným komentářem souhlasím. Nutno dále dodat, že vstupní data do rozptylová studie byla zvolena
značně konzervativně – uvažuje pro období po realizaci záměru s nárůstem dopravy a současně neuvažuje
obměnu vozového parku a tím i nižší emisi. Lze tak reálně předpokládat pro budoucí období nižší emisi
škodlivin z dopravy po VMO Žabovřeská I a tedy i nižší imisní zátěž z této části komunikace. Obdobně lze
očekávat pokles emisí (díky obměně vozového parku) i z okolních a navazujících komunikací, a tedy i celkový
pokles imisního pozadí v území.
„S ohledem na výše uvedené proto považujeme za nezbytné zvážení realizace technických opatření, která
povedou ke zmírnění vlivu záměru na úroveň znečištění ovzduší v obydlených oblastech přiléhajících ke
komunikaci, např. v podobě výsadby izolační zeleně. Tato opatření pak požadujeme uvést rovněž v kapitole
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí, která v současné podobě naprosto pomíjí jakákoli opatření týkající se ochrany ovzduší v
době provozu záměru.“
Upozornění, či požadavek na zvážení výsadby izolační zeleně je správný. Projektová dokumentace
předpokládá rozsáhlé vegetační úpravy, chybou je nepřenesení této informace do dokumentace o posuzování
vlivů. Předpokládají se výsadby dřevin jako doprovod komunikací, valů a lávky Bráfova, nábřežní promenády,
galerie při Wilsonově lese, v okolí tramvajového pásu, u protihlukových stěn a zídek budou vysazeny pnoucí
rostliny atd.
V současnosti je rozpracován projekt ozelenění pro I. etapu výstavby. Celkově má být v rámci této etapy
vysázeno 541 ks stromů druhů javor babyka, habr obecný, jasan úzkolistý, třešeň ptačí, lípa srdčitá, vrba bílá
atd. Na protihlukové stěny a zídky bude také vysázeno 583 sazenic loubince pětilistého a trojlaločného.
Základem koncepce bude výsadba kvalitních vzrostlých stromů a masivní výsadba pnoucích rostlin
robustnějších typů na konstrukcích protihlukových stěn. K popnutí jsou vybrány zejména gabionové zdi a
prázdné gabionové koše.
Podél nově zřízené obslužné komunikace podél Žabovřeských luk bude založen vegetační doprovod s
alejových stromů. Nebude založen pouze formou jednopruhové aleje, ale jako komponovaný vícebarevný
segmentovaný úsek. Volné skupiny stromů mezi komunikací a protipovodňovou zídkou budou umístěny tak,
aby bylo možné v budoucnu doplnit protihlukovou stěnu.
Volné plochy budou v rámci terénní úpravy překryty ornicí a zatravněny.
Obdobná intenzita ozelenění se předpokládá i při vypracování dokumentace pro stavební povolení pro II. etapu
výstavby.
Vzhledem k tomu, že dokumentace neobsahuje informace o způsobu ozelenění, je tento požadavek vložen
jako podmínka v návrhu stanoviska.
„Dobudování západní části VMO, konkrétně částí Žabovřeská I a II, je klíčovou stavbou dopravní infrastruktury
pro aglomeraci Brno, která je zahrnuta v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ06A Brno (dále
jen „program“), zpracovaného podle § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
Dostavba VMO, části Žabovřeská, je jednou z aktivit doporučených k realizaci za účelem naplňování opatření
AB1 (Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu) a tím i k postupnému
naplňování cílů programu.
V návaznosti na výše uvedené lze považovat záměr z pohledu kvality ovzduší za akceptovatelný za
předpokladu, že budou doplněna opatření snižující dopady komunikace na kvalitu ovzduší v přiléhající obytné
zástavbě. Dále pak požadujeme doplnění rozptylové studie a dokumentace dle níže uvedených připomínek.
V předložené rozptylové studii (dále jen „RS“) zcela chybí tabelární vyjádření větrné růžice, včetně uvedení
četnosti výskytu jednotlivých tříd stability. V RS je uvedena pouze grafická podoba větrné růžice bez bližšího
komentáře, jejíž původ nelze ověřit. Větrná růžice je zásadním vstupním údajem imisního modelu a je proto
třeba dbát na její správnost.“
K této připomínce cituji vyjádření zpracovatele RS: „Odborný odhad větrné růžice provedl ČHMÚ na základě
objednávky zpracovatele, výhradně pro dotčenou oblast a aktuální pětileté období. Větrná růžice byla
zakoupena pro potřeby této konkrétní akce. Grafická forma prezentace větrné růžice v Rozptylové studii je
zvolena z důvodu větší názornosti grafické formy oproti formě tabelární, při zachování všech podstatných
informací vyplývajících z větrné růžice. Tabelární forma také nebyla zvolena kvůli možnosti kopírování
zakoupených údajů. Tabelární vyjádření lze v případě potřeby poskytnout na vyžádání.“
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S uvedeným vyjádřením souhlasím.
„V rámci interpretace výsledků RS (viz kapitoly 4. a 6. RS a kapitola D.I.2. dokumentace) požadujeme ve
slovním komentáři uvést stručné slovní shrnutí konkrétních imisních příspěvků pro jednotlivé znečišťující látky
spolu s uvedením jasného konstatování, zda se v období provozu záměru předpokládá překročení imisních
limitů, či nikoli. Pouhé konstatování, že „dojde k celkovému snížení imisních příspěvků v rozsahu cca 3 – 10 %
v závislosti na znečišťující látce a době průměrování“, považujeme za nedostatečné.“
Souhlasím s připomínkou částečně. Slovní vyhodnocení chybí zejména pro laickou veřejnost, lze ale
konstatovat, že potřebné údaje v dokumentaci a zejména v přílohové rozptylové studii jsou dohledatelné.
V dokumentaci jsou překopírovány tabulky shrnující výsledky Rozptylové studie (přehlednost by se zvýšila
odkazem na RS, případně vložením zákresu referenčních bodů). Z dat lze vyčíst podlimitní zátěž
v referenčních bodech i podlimitní maximální hodnoty (střed křižovatky, osa komunikace) a to i v případě
nerealizace záměru. Vzhledem k tomu, že v dnešním pozadí se jako hlavní zdroj emisí projevuje VMO a také
navazující komunikace, lze odhadnout, že se snížení emisí po realizaci záměru projeví i celkovým snížením
imisního pozadí v okolí komunikace. S velkou pravděpodobností dojde také k celkovému poklesu emisí
z dopravy díky obnově vozového parku, což nebylo ve výpočtu a vyhodnocení rozptylové studie uvažováno.
Dále je v RS uvedena tabulka vývoje hodnot imisního pozadí v území, ze které je patrný postupný pokles
imisní zátěže všemi sledovanými škodlivinami v území. Jsou uvedeny klouzavé pětileté průměry (od období
2009-2013), tak i na nejbližších měřících stanicích (od r. 2010). Z nejmladších dat vyplývá nepřekračování
limitů. Do budoucího období není velký důvod očekávat zvrácení této tendence.
Souhrnně tedy konstatuji, že dochází k postupnému „přirozenému“ snižování imisní zátěže území. Realizace
záměru pak vyvolá další snížení emise z dopravy. Po realizaci se tak setkají dva pozitivní trendy a je málo
pravděpodobné, že bude docházet k překračování imisních limitů.
Vzhledem k tomu, že na základě mapových i tabelárních výstupů lze i po realizaci záměru předpokládat
překračování denního imisního limitu pro suspendované částice PM10, požadujeme za nezbytné navržení
vhodných opatření za účelem snížení vlivu komunikace na obytnou zástavbu, např. v podobě izolační zeleně
a opatření ke snižování prašnosti a resuspenze z dopravy, viz také opatření AB16 (Úklid a údržba komunikací)
a AB17 (Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně) obsažené v Opatření obecné povahy o vydání Programu
zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ06A Brno, které nabylo účinnosti dne 15.6.2016. Toto požadujeme
doplnit do dokumentace.
Jak je uvedeno výše, je chybou zpracovatele dokumentace, že do dokumentace nepřenesl informace
z projektové přípravy stavby, ve které se předpokládá rozsáhlé ozelenění v okolí záměru. Vzhledem k tomu,
že dokumentace tyto informace neuvádí, je požadavek na ozelenění uveden v návrhu stanoviska.
Požadavek na úklid komunikací je uveden v návrhu stanoviska. Požadavek na zajištění úklidu vyplývá i
z požadavku na zachování hlukově pohltivých vlastností horní vrstvy komunikace.
Vzhledem k délce trvání výstavby záměru (zahájení realizace v roce 2018 a jeho konečné zprovoznění až rok
2021 bez bližší časové specifikace jednotlivých etap výstavby), považujeme za vhodné provést rovněž
modelové výpočty imisních příspěvků znečišťujících látek v období výstavby záměru, a to především pro
referenční body umístěné v blízkosti obytné zástavby.
V návaznosti na to pak požadujeme navržení vhodných technicko - organizačních opatření k eliminaci vlivu
stavby na okolí a jejich striktní dodržování, zejména pak zkrápění stavebních ploch a komunikací, zakrytí
deponií sypkých materiálů, mytí nákladních automobilů, atd., viz opatření BD3 (Omezování prašnosti ze
stavební činnosti) uvedené ve výše citovaném Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
ovzduší aglomerace CZ06A Brno.
Doporučovaný modelový výpočet imisního zatížení ze stavební činnosti lze teoreticky provést, otázkou však
zůstává jeho vypovídající hodnota a přínos. Výstavba liniových záměrů probíhá postupně, spektrum
stavebních činností a jejich umístění v trase se během výstavby liší. Každá činnost se pak může projevovat
odlišnou emisí, způsobenou jednak vlastní činností, používanou technikou a také okamžitými klimatickými
podmínkami. Za dočasný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fáze výkopové, bourací, navážení
materiálu, stavební práce apod., které budou probíhat postupně na různých místech s postupující stavbou.
Během období výstavby budou do ovzduší emitovány zejména prachové částice, významný podíl na emisi
prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko
kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin apod.
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Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových částic z pojezdů techniky závisí také na řadě
dalších faktorů jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic a jejich
vlhkost (např. při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat), rychlost větru atp. Z toho vyplývá, že u stavební činnosti
je rozsah vstupních faktorů tak široký, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních
koncentrací by mělo řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost.
Modelováním by byly zjištěny při běžně užívaném konzervativním přístupu relativně vysoké příspěvky
k maximálním denním maximům PM10, které bývají počítány pro nejhorší místní rozptylové podmínky
v nejintenzivnější fázi výstavby. Jednalo by se o krátkodobě špičkové hodnoty, které odrážejí teoreticky
nejhorší možnou situaci. Výpočty by byly prováděny pro nejhorší fázi výstavby, která ale nemusí být prováděna
za nejméně příznivých rozptylových podmínkách a směrech větru.
V období výstavby stavebník očekává možné vysoké hodnoty emisí ze stavebních činností bez ohledu na
hodnoty imisního pozadí. Z toho pak vyplývá realizace opatření na snížení emisí prachu a to bez potřeby
ověřovat působení výstavby rozptylovou studií. Z hlediska ochrany ovzduší v období výstavby je zásadní
dodržování opatření snižujících emisi tuhých znečišťujících látek.
V návrhu stanoviska jsou uvedena následující opatření
V době výstavby bude prováděno:







zakrývání skládek sypkého (prašného) materiálu,
skrápění ploch s předpokladem zvýšené prašnosti,
skrápění suchých povrchů demolovaných objektů při demoličních činnostech,
čištění automobilů a strojů při výjezdu ze staveniště,
pravidelný úklid výjezdových komunikací,
udržování vozového parku v dobrém technickém stavu.

6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – č.j. JMK 64539/2017, sp. Zn. SJMK 55468/2017 OŽP/Zlv, ze dne 3.5.2017
Z hlediska zákona 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní
zákon):
„Upozorňujeme, že v případě zacházení se závadnými látkami musí být dodržen § 39 vodního zákona. V
případě vybudování odlučovačů ropných látek a jejich napojení na dešťovou kanalizaci, nelze tyto odlučovače
charakterizovat jako zařízení pro čištění odpadních vod, ale jako zařízení pro zabezpečení úniku ropných látek
v případě havárie, v rámci zacházení se závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona.“
Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů:
„Dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) je k vyjádření v územním a stavebním řízením z hlediska
nakládání s odpady kompetentním orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Magistrát města
Brna, odbor životního prostředí.“
Bez komentáře.
„S ohledem na Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025, který byl schválen
zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17.12.2015 a jehož závazná část byla vyhlášená Obecně závaznou
vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016 ve věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, částka
1/2016 (dále i „POH JMK“), krajský úřad dále sděluje, že s ohledem na plnění cílů POH JMK vznikne v rámci
stavby nezanedbatelné množství zejména stavebních a demoličních odpadů skupiny 17 (dle vyhlášky č.
93/2016 Sb.). Tyto základní údaje o vzniku odpadů požadujeme doplnit do příslušného stupně projektové
dokumentace vč. určení způsobů dalšího naložení s odpady a pro účely následné kontroly množství a způsobu
naložení s odpadem.“
Vzhledem k bilancím výkopových zemin a kameniva a potřebám materiálů v různých etapách stavby považuji
za významné zkoordinování prací tak, aby bylo možné výkopky z jedné stavby uplatňovat jako zásypový, či
stavební materiál v stavbě druhé. V tomto smyslu je v návrhu stanoviska uvedena následující podmínka:
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Bude koordinována výstavba obou etap záměru tak, aby ornice, výkopová zemina, kamenivo, demoliční
materiál a jiný při stavbě využitelný materiál byl využit přímo v místě a byla tak minimalizována nutnost jejich
převážení mimo staveniště.
Z vyjádření dále vyplývá a v návrhu stanoviska je proto uvedena další podmínka:
V navazující projektové dokumentaci budou uvedeny základní údaje o odpadech z období výstavby se
zaměřením na odpady skupiny 17 (stavební a demoliční odpady). Budou uvedeny údaje o vzniku a způsobu
dalšího naložení s odpady a pro účely následné kontroly množství a způsobu naložení s odpadem.
„S ohledem na výše uvedené dále krajský úřad upozorňuje, že dle hierarchie nakládání s odpady stanovené
§ 9a zákonem o odpadech je nutné preferovat prevenci vzniku odpadu a následně další způsoby naložení s
odpadem (např. recyklace stavebních a demoličních odpadů, využití na povrchu terénu v zařízení k tomu
určených dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., energetické využití), před odstraněním na skládce odpadu.“
V dokumentaci o posuzování vlivů je hierarchie nakládání s odpady jen stručně naznačena, nebyla přenesena
širší a podrobnější informace z části projektové dokumentace (Plán odpadového hospodářství Etap I a II). Zde
je strategie nakládání s odpady uvedena šířeji:
„Strategie pro nakládání s odpady
Základním pilířem pro nakládání s odpady je platná legislativa ČR, zejména pak požadavek na dodržování
hierarchie způsobu nakládání s odpady:
a) předcházení vzniku odpadu,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadu,
d) jiné využití odpadu, například energetické využití,
e) odstranění odpadu.“
Mohu tedy konstatovat, že projekt s uvedenou hierarchií nakládání s odpady počítá.
„V předložené dokumentaci (kap. B.III.3 Odpady) je popsán způsob nakládání se vzniklými odpady, a to v
rozsahu jejich dopravy do příslušných zařízení k nakládání s odpady, např. na skládku Černovice (stavební
odpady, nebezpečné odpady). Pojem „skládka“ je v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími
předpisy charakterizován jako trvalé odstranění odpadu tzn. skládkování odpadů viz § 21 zákona o odpadech
(uváděná skládka odpadů Černovice není skládkou odpadů dle zákona o odpadech).“
Na str. 36 dokumentace o posuzování vlivů je uvedeno: „Pro uložení odpadů se předpokládají nejbližší
skládky, které budou v době stavby v provozu. 12 km od staveniště se nachází skládka Černovice. Provádí
recyklaci stavebních odpadů, betonů, železobetonů, živičných směsí a kameniva a nakládání s odpady včetně
nebezpečných. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových
kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.“
Uvedený pojem „skládka“ je chybný a vyplývá zřejmě ze zaběhnutého názvu lokality (dříve se zde skutečně
skládka nacházela). V současnosti se jedná o recyklační deponii v Brně – Černovicích, kterou provozuje
společnost Dufonev R.C., a.s. Popis činností, které se na deponii provádí, je však platný a je zřejmé, že
nedojde ke skládkování, ale k maximální recyklaci vzniklých odpadů.
„Odpady vzniklé v rámci stavby musí být předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech a
oprávněnost osoby, jíž bude odpad předán, musí být prověřena – nakládání s odpady musí být v souladu s
rozhodnutím, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (tzn.
odpady, které budou z místa stavby odváženy lze předat jen oprávněné osobě, která má zajištěno nakládání
s odpady v konkrétní lokalitě definované příslušným rozhodnutím dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech,
oprávněná osoba musí disponovat souhlasem k provozování stacionárního zařízení pro nakládání s odpady,
nikoliv zařízením mobilním).“
Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
„K předložené dokumentaci záměru máme z hlediska ochrany ovzduší tyto formální výhrady:
dokumentace zcela opomíjí zásadní koncepční dokument ochrany ovzduší platný pro dotčené území, kterým
je zejména Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno CZ06A vydaný formou opatření obecné
povahy, které je účinné od 15.06.2016,“
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Souhlasím s komentářem, dokumentace o hodnocení vlivů obecně obsahuje jen stručné informace o
environmentálně pozitivních řešeních, které jsou součástí projektových dokumentací. To se týká i opatření
z hlediska ochrany ovzduší. Lze tak konstatovat, že sice v dokumentaci komentář týkající se „Programu“
uveden není, ale vlastní záměr je projektován v souladu s tímto dokumentem.
Z hlediska opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší lze konstatovat, že projekt je řešen tak, že
naplňuje plnění následujících bodů programu:
AB1(Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu)
AB3 (Odstraňování bodových problémů na komunikační síti)
AB5 (Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí)
AB13 (Podpora cyklistické dopravy)
AB14 (Podpora pěší dopravy).
„dokumentace v mnohých částech textu zcela opomíjí významný pozitivní vliv posuzovaného záměru na širší
okolí a zcela zásadní přímý i nepřímý vliv na zlepšení kvalitu ovzduší. Je tak výrazně snížena vypovídací
hodnota tohoto materiálu, který má sloužit pro posuzování vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a
zejména složku ochrany ovzduší.“
Souhlasím částečně s tímto tvrzením. Obecným nedostatkem předkládané dokumentace je zaměření na
negativní vlivy, s omezeným konstatováním pozitivních řešení a působení záměru. Nicméně očekávané
zlepšení kvality ovzduší po realizaci záměru je v Dokumentaci o posuzování vlivů opakovaně uváděno (např.
v kapitole D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima a kapitole E. Porovnání variant řešení záměru, kde z hodnotící tabulky
vyplývá zlepšení z negativního vlivu (-3) u varianty nulové do pozitivního vlivu (+3) u varianty aktivní).
„Při realizaci záměru požadujeme realizovat účinná opatření pro snižování emisí znečisťujících látek do
ovzduší v okolí záměru:
-

-

-

-

Minimalizovat vlastní dobu výstavby záměru.“
„Zpracovat plán organizace výstavby (dále jen „POV“) tak, aby nedocházelo k nadměrnému
obtěžování zejména přilehlé obytné zástavby emisemi, zpracovat odpovídající soubor
technickoorganizačních opatření. V rámci POV stanovit a projednat přepravní trasy k minimalizaci
dopravní zátěže stávajících komunikací v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo. V
maximální míře využívat trasu budované komunikace jako přepravní trasy a tyto trasy nesmí
zasahovat do souvisle obydlených zón.
Projektovat stavební práce podle zásad efektivního stavebního provozu. Navrhovat procesy tak, aby
byla minimalizována produkce částic polétavého prachu, např. umístit výjezd ze staveniště,
přístupovou cestu, skladovací plochy, skládku sypkých materiálů, parkování a obratiště strojů a vozidel
tak, aby byly minimalizovány pojezdy po nezpevněné ploše stavby a aby byl v maximální možné míře
redukován vliv na nejbližší chráněnou zástavbu – optimalizovat výběr strojní techniky (dle velikosti,
výkonu strojů, počtu a součinnost v rámci jednoho pracovního dne).
Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích – využívat účelové komunikace,
vjezdy a výjezdy ze staveniště volit tak, aby byl co nejméně omezen provoz na komunikacích.“
„Neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce postupně v závislosti
na výstavbě objektů.
Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti minimalizovat; při
terénních pracích zajistit, aby veškerý materiál byl vlhký, respektive aby byl zkrápěn,
Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací, minimalizovat zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.
Důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. Používat vibrační rohože, vodní
lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry. Pokud se znečištění
hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně čistit, a to v závěru dne po ukončení
prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V
intravilánu je nutné čistit veřejné komunikace průběžně po znečištění.
V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů s vysokým
výkonem.“

Jedná se o precizované definování podmínek přípravy a výstavby záměru. I když tato opatření jsou
ve stávajících dokumentacích stavby určitým způsobem uvedena, nebyla v plné míře převzata
do dokumentace o hodnocení vlivů. Kompletní znění uvedených opatření proto přebírám do návrhu
stanoviska.
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„V rámci dalších stupňů projektové dokumentace:


Aktualizovat rozptylovou studii záměru tak, aby naplnila všechny požadavky zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a byla také využitelná v rámci procesu vydání
závazného stanoviska k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce dle ust. §
11 odst. 1 písm. b) tohoto zákona.“

Jedná se o upozornění na plnění požadavku, který vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů. V případě tohoto
záměru již bylo území rozhodnutí vydáno, tedy o závazné stanovisko k umístění stavby žádáno nebude.
-

„Pro věrohodné zhodnocení přínosů stavby doporučujeme provést kampaňovité autorizované měření
kvality ovzduší (PM10, PM2,5, NO2, B[a]P, BZN) před započetím vlastních stavebních prací a po
komplexní realizaci stavby (nejlépe mimo období topné sezóny tak, aby byl eliminován vliv lokálních
topenišť)“.

Vzhledem k mnoha proměnným (klimatické podmínky, dopravní zátěž), a tím značné nejistotě zajištění
shodných podmínek pro měření před započetím stavby a měření po zprovoznění, díky očekávanému
pozitivnímu vlivu obnovy vozového parku mezi současností a dobou provozu a současně relativně malé
očekávané změně imisního působení způsobené záměrem lze konstatovat, že by měření nepřineslo
hodnověrné zhodnocení přínosů stavby.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
předpisů k tomuto zákonu:
„Předložená dokumentace vyhodnocuje dopady na hodnocené území a zjištěné druhy zvláště chráněných
rostlin a živočichů, přičemž dopady hodnotí jako nevýznamné. Orgán ochrany přírody a krajiny konstatuje, že
k dokumentaci nemá připomínky.
Současně orgán ochrany přírody upozorňuje na skutečnost, že záměr je situován do prostoru regionálního
biokoridoru RK1485 regionálního územního systému ekologické stability.“
Informace týkající se umístění do RK1485 je v dokumentaci uvedena, navíc zvýrazněna v grafické příloze.
K ostatnímu bez komentáře.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů:
„OŽP není dotčeným orgánem státní správy lesů.“
Jedná se o upozornění na stávající stav v území. Dříve stavba předpokládala zásah do PUPFL (je uvedeno i
v dokumentaci o hodnocení vlivů). Tyto pozemky ale byly odňaty z kategorie lesů a v současnosti již tento typ
pozemků dotčen není a OŽP tak není dotčeným orgánem státní správy lesů.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
„Vzhledem k tomu, že uvažovaným záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), je třeba v souladu s
ust. § 9 odst. 1 zákona souhlasu orgánu ochrany ZPF. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v ust. § 9 odst. 6
zákona a příloze č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Žádost se
podává u orgánu ochrany ZPF příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kompetentním
orgánem ve věci udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF o výměře do 1 ha je orgán ochrany ZPF obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, o výměře nad 1 ha orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravského
kraje.
Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda
k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do
původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem
písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.“
Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.
Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům: Bez připomínek.
Bez komentáře.
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Odbor územního plánování a stavebního řádu:
„Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na širší vztahy není umístěním záměru narušena koordinace
využívání území…….. nemáme k záměru připomínky.“
Bez komentáře
7. Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 23117/2017/BM/HOK,
sp.z. S-KHSJM 19966/2017, ze dne 11.5.2017, znění bylo upraveno
„KHS JmK požaduje předmětnou dokumentaci záměru doplnit o precizované hlukové vyhodnocení
předpokládané hlukové zátěže z provozu navrženého záměru, které bude obsahovat:
- pro posouzení možnosti zachování korekce pro starou hlukovou zátěž provést výpočty v nejexponovanějším
chráněném venkovním prostoru staveb (etapa III, etapa II - pro převládající hluk z ul. Veslařská)
- v posuzované etapě II vyhodnocení vypočtených hodnot vzhledem k hygienickým limitům hluku bez korekce
na starou hlukovou zátěž (korekci nelze použít z důvodu změny směrového a výškového vedení komunikace
a tramvajové dráhy a vydanému časově omezenému povolení pro navazující a částečně překrývající úsek)
- aktualizované posouzení hluku na objízdných trasách, zejm. na ul. Hlavní a Štursova, pro které již bylo
vydáno časově omezené povolení (z důvodu překračování hygienických limitů hluku) a pro dlouhodobé
objízdné trasy.“
Hluková problematika záměru byla týmem zpracovatelů dokumentace o posuzování vlivů se zástupci KHS
v průběhu období pro vyjádření projednána. Na základě těchto jednání vydala KHS dne 5.6.2017 nové,
upravené vyjádření (viz vyjádření č. 8 níže), které toto původní nahrazuje.
8. Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 29765/2017/BM/HOK,
sp.z. S-KHSJM 19966/2017, ze dne 5.6.2017, upravené znění
„Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako věcně a místně příslušný orgán
ochrany veřejného zdraví s dokumentací záměru „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“, postoupenou
Ministerstvem životního prostředí k vyjádření v rámci zveřejnění dokumentace záměru posuzovaného ve
smyslu zák. 100/2001 Sb. souhlasí.
Souhlas s dokumentací záměru je vázán na respektování tohoto požadavku:
V dalším stupni řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, bude doloženo precizované vyhodnocení hluku během realizace (výstavby)
předmětné stavby, resp. hlukové zátěže z provozu automobilové dopravy na dlouhodobých objízdných
trasách, vč. návrhu protihlukových opatření, zajišťující předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku pro
chráněné venkovní prostory staveb stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a v ulicích, kde dochází již
nyní k překračování hygienických limitů hluku (vydáno časově omezené povolení k provozu), zajišťující
předpoklad nepřekročení nejvyšších ekvivalentních hladin akustického tlaku A povolených příslušnými
rozhodnutími KHS JmK.“
Požadavek je zahrnut do návrhu stanoviska.
K požadavku je potřeba konstatovat, že jednou z podmínek realizace záměru je zachování provozu na
komunikaci v obou směrech. Lze tedy konstatovat, že silniční provoz v tomto úseku VMO bude s určitým
omezením odpovídat stávajícímu stavu, dlouhodobé objízdné trasy se nepředpokládají.
9. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno – č.j. ČIŽP/47/ŘI/1705149
002/17/BLV, ze dne 12.5.2017
„Po prověření předaného oznámení ČIŽP OI Brno sděluje, že k realizaci výše uvedeného záměru nemá z
hlediska ochrany životního prostředí připomínky.“
Bez komentáře
10. Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, č.j. MMB/0204344/2017/Zah(DS), sp.zn.
OŽP/MMB/0162441/2017, ze dne 9.5.2017
Z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dále
jen „zákon o ochraně přírody“)
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Konstatuje, že MMB v letech 2009 – 2014 vydal stanoviska (závazné souhlasné, koordinované..) k záměru
„Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I-etapa I“ se stanovením závazných podmínek, udělil výjimku ze zákazu
činností v OP památných stromů na ul. Bráfova.
„K dalším dílčím zásahům v rámci záměru do významných krajinných prvků ze zákona o ochraně přírody, tj.
do vodního toku a údolní nivy řeky Svratky a do reg. VKP Wilsonův les je nutné si předem opatřit u příslušného
orgánu ochrany přírody, tj. u OŽP MMB závazná stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody.
Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů. K tomuto
upozorňuji, že souhlasné stanovisko k zásahům do VKP Wilsonům les, VKP les, VKP vodní tok Svratky VKP
údolní nivy Svratky již v minulosti MMB OŽP vydal (dne 10.8.2009, čj. MMB/0177613/2009) a také v rámci
koordinovaného stanoviska k stavebnímu řízení pro I. Etapu (z 10.2.2014, čj. MMB/0454103/2013).
K dalším zásahům do ochranného pásma památného stromořadí lip, rostoucích oboustranné na ul. Bráfova v
rámci záměru je nutné si předem zažádat OŽP MMB o udělení výjimky ze zákazů u památných stromů dle §
56 odst. 1 zákona o ochraně přírody.
Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.
K tomuto upozorňuji, že udělení výjimky ze zákazů u památných stromů již v minulosti MMB OŽP vydal v rámci
koordinovaného stanoviska k stavebnímu řízení pro I. Etapu (z 10.2.2014, čj. MMB/0454103/2013).
Záměr je umístěn v zastavěném území a dle § 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody se vliv stavby na krajinný
ráz neposuzuje.
Při náhradních výsadbách v okolí rychlostní komunikace by měly být použity domácí druhy dřevin. Navržený
přesyp galerie s doprovodnými domácími vegetačními úpravami umožní propojení biotopů Wilsonova lesa,
nábřeží Svratky a vegetace okolních zahrádkářských osad. Dojde ke zlepšení migrační prostupnosti pro
drobné živočichy.
Požadavek na použití domácích dřevin při výsadbách je uveden v návrhu stanoviska.
Ke zjištěnému výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů, které budou záměrem ovlivněny, je nutné žádat
o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, popř. rostlin v souladu s ustanovením §
56 zákona o ochraně přírody příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor
životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.“
Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.
Z předmětné dokumentace vyplývá, že zásadním opatřením během realizace záměru je zajistit ekologický
dozor odborně způsobilou osobou pro minimalizaci negativních vlivů zejména před zahájením stavby a
v průběhu stavby...
Uvedený požadavek ekologického dozoru je součástí návrhu stanoviska.
„OŽP MMB upozorňuje, že k případnému nezbytnému kácení dřevin se zákonem stanovenou velikostí je nutné
si předem opatřit dle § 8 zákona o ochraně přírody povolení příslušného orgánu ochrany přírody, tj. příslušného
úřadu městské části města Brna.
Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.
Dešťové vody ze zájmového území mimo jiné budou odváděny do řeky Svratky. Je nutné zajistit takové
opatření, které zajistí odvádění čistých dešťových vod do řeky Svratky, popř. zasakování čistých dešťových
vod do podloží.
Projekt s minimalizací odvádění srážkových vod počítá. Plocha obslužné komunikace a souběžného chodníku
jsou odvodněna do mezilehlého zeleného pásu, kde je navržen systém průběžné podélné retenčně vsakovací
rýhy s drenáží, která je zaústěna do nové dešťové kanalizace odvádějící vodu do řeky Svratky.
Značná část dotčeného území bude ozeleněna a srážkové vody zde budou přirozeně zasakovat.
Pro trasu VMO se předpokládá odvádění srážkových vod z menší části trasy do řeky V návrhu stanoviska je
uvedena podmínka: stoka bude před vyústěním do řeky Svratky osazena sedimentační nádrží a případným
zařízením, které zajistí plnění podmínek dle nařízení vlády č.401/2015 Sb. ve aktuálním znění. Zachycené
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srážkové vody z větší části VMO jsou odváděny, obdobně jako dnes, do jednotné kanalizace a jsou odvedeny
na ČOV Modřice.
OŽP MMB upozorňuje v rámci prevence na skutečnost, že v případě využití skleněných ploch u protihlukových
opatření je nutné z důvodu ochrany ptáků dle § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody využít taková opatření,
která zabrání zraňování a úhynu ptáků při nárazech do skleněných ploch.“
Upozornění je převzato jako podmínka do návrhu stanoviska.
Z hlediska ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění)
„Za činnost, při které může dojít k negativnímu ovlivnění vnějšího ovzduší lze považovat zvýšenou prašnost
vyvolanou probíhající stavební činností. V průběhu výstavby bude proto bezpodmínečně nutné dodržovat
technická a organizační opatření k omezení prašnosti.“
V dokumentaci je problematika konstatována, ZOV dokumentace pro vydání stavebního povolení Etapa I a II
pak obsahuje obecnou podmínku: „Během realizace stavby je pak nutno dodržet tyto základní zásady k
minimalizaci účinků stavby: Minimalizace prašnosti při stavebních pracích, při manipulaci se stavebními
materiály zavést účinná opatření ke snížení prašnosti (např. skrápění, zakrývání).“
V návrhu stanoviska je toto obecnější řešení konkretizováno.
„Dle předložené RS nedochází v předmětné lokalitě k překračování imisních limitů u žádné ze sledovaných
znečišťujících látek, avšak od roku 2020 dojde ke zpřísnění imisního limitu pro suspendované částice PM2,5
na hodnotu 20 µg/m 3 (aktuální hodnota je 21,7 – 23,4 µg/m 3). Z důvodu předcházení zhoršování kvality
ovzduší v dané lokalitě a v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Brno (MŽP, 2016),
dle opatření AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně, bude v celé délce řešeného úseku vysázena
vhodná forma izolační zeleně dle možností dané lokality.“
Souhlasím s upozorněním, nutno konstatovat, že projektová dokumentace předpokládá rozsáhlé vegetační
úpravy, chybou je nepřenesení této informace do dokumentace o posuzování vlivů. Předpokládají se výsadby
dřevin jako doprovod komunikací, valů a lávky Bráfova, nábřežní promenády, galerie při Wilsonově lese, v
okolí tramvajového pásu, u protihlukových stěn a zídek budou vysazeny pnoucí rostliny atd.
V současnosti je rozpracován projekt ozelenění pro I. etapu výstavby. Celkově má být v rámci této etapy
vysázeno 541 ks stromů druhů javor babyka, habr obecný, jasan úzkolistý, třešeň ptačí, lípa srdčitá, vrba bílá
atd. Na protihlukové stěny a zídky bude také vysázeno 583 sazenic loubince pětilistého a trojlaločného.
Základem koncepce bude výsadba kvalitních vzrostlých stromů a masivní výsadba pnoucích rostlin
robustnějších typů na konstrukcích protihlukových stěn. K popnutí jsou vybrány zejména gabionové zdi a
prázdné gabionové koše.
Podél nově zřízené obslužné komunikace podél Žabovřeských luk bude založen vegetační doprovod z
alejových stromů. Nebude založen pouze formou jednopruhové aleje, ale jako komponovaný vícebarevný
segmentovaný úsek. Volné skupiny stromů mezi komunikací a protipovodňovou zídkou budou umístěny tak,
aby bylo možné v budoucnu doplnit protihlukovou stěnu.
Volné plochy budou v rámci terénní úpravy překryty ornicí a zatravněny.
Obdobná intenzita ozelenění se předpokládá i při vypracování dokumentace pro stavební povolení pro II. etapu
výstavby.
Vzhledem k tomu, že dokumentace neobsahuje informace o způsobu ozelenění, je tento požadavek vložen
jako podmínka v návrhu stanoviska.
Z hlediska odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění)
„Seznam odpadů doplnit o odpady z ražení tunelu a zemních prací.“
V dokumentaci o posuzování vlivů v kapitole B.III.3 odpady jsou vyjmenovány různě stavební činnosti v období
výstavby, činnost ražba tunelu a zemní práce jsou zde opomenuty. Následující tabulka obsahující seznam
odpadů odpady i z těchto činností zahrnuje. Zejména se očekává vznik odpadu 17 05 04 Zemina a kamení
neuvedené pod číslem 17 05 03 a dále např. 150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, aj.
U výkopových zemin a kamení se předpokládá maximální využití v místě. V návrhu stanoviska je uvedena
podmínka koordinace výstavba obou etap vzájemně tak, aby byly maximálně využity výkopové zeminy a
kamení v rámci staveb.
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„OŽP MMB upozorňuje, že v Černovicích není skládka, ale recyklační linka.“
Uvedený pojem „skládka“ je chybný a vyplývá zřejmě ze zaběhnutého názvu lokality. V dokumentaci je
k tomuto zařízení uveden popis prováděných činností, ze kterých jednoznačně vyplývá, že se jedná o
recyklační zařízení.
„OŽP MMB dále upozorňuje, že park Wilsonův les je veden pod poř. č. 78 v „Seznamu ploch nejvýznamnější
zeleně v městě Brně“, který je přílohou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně
zeleně v městě Brně. V případě zmenšení plochy nejvýznamnější zeleně je nezbytné požádat o udělení
výjimky z vyhlášky č. 15/2007 Zastupitelstvo města Brna.“
Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.
11. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j.
MMB/0191746/2017, sp.zn. OVLHZ/MMB/0164711/2017 ze dne 2.5.2017
Vyjádření vodoprávního úřadu Odboru VLHZ MMB podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):
„Provedeným šetřením a posouzením otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných podle
vodního zákona zamýšleným záměrem dospěl vodoprávní úřad Odboru VLHZ MMB k závěru, že připravovaná
akce je možná, za těchto podmínek:




Stavbou ani jejím užíváním nesmí dojít k ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod.
Srážkové vody budou likvidovány v souladu s ČSN 759010 a TNV 759011 s odpovídajícím předčištěním.
Na dešťovou kanalizaci, která je zaústěna do vodního toku Svratka požadujeme doplnit zařízení na
předčištění těchto dešťových vod z komunikace.“

Projekt s minimalizací odvádění srážkových vod počítá. Plocha obslužné komunikace a souběžného chodníku
jsou odvodněna do mezilehlého zeleného pásu, kde je navržen systém průběžné podélné retenčně vsakovací
rýhy s drenáží, která je zaústěna do nové dešťové kanalizace odvádějící vodu do řeky Svratky.
Značná část dotčeného území bude ozeleněna a srážkové vody zde budou přirozeně zasakovat.
Tunelová část a galerie nad VMO jsou překryty zeminou a jsou ozeleněny, bude zde docházet k přirozenému
vsakování srážek. Nutno ale konstatovat, že odvodnění všech úseků stavby VMO zasakování nepředpokládá,
zachycené srážkové vody budou odváděny do stávající jednotné kanalizace (obdoba dnešního stavu) a jen
z menší části úseku odvádění srážkových vod do Svratky. Nutnost předčištění odváděných srážkových vod
před vtokem do Svratky je jednou z podmínek uvedených v návrhu stanoviska.



„Případná manipulace se závadnými látkami dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů, je možná pouze na
základě havarijního plánu, který bude schválen příslušným vodoprávním úřadem.“
„Části staveb, které se nachází v pasivní zóně záplavového území významného vodního toku Svratky,
nebo při kterých dojde k dotčení významného vodního toku Svratky, podléhají souhlasu podle ust. § 17
vodního zákona vodoprávního úřadu Odboru VLHZ MMB.

Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.


Objekty vodovodních řadů pro veřejnou potřebu a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu, vyjma objektů
odvodnění komunikací a tělesa tramvaje (pokud odvádějí vody pouze z komunikací a tratí), jsou vodními
díly a vyžadují povolení vodoprávního úřadu Odboru VLHZ MMB.“

Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.
Vyjádření z hlediska státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (dále jen lesní zákon):
„Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.“
Jedná se o upozornění na stávající stav v území. Dříve stavba předpokládala zásah do PUPFL (je uvedeno i
v dokumentaci o hodnocení vlivů). Tyto pozemky ale byly odňaty z kategorie lesů a v současnosti již tento typ
pozemků dotčen není.
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Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):
„Část pozemků dotčených stavbou je součástí zemědělského půdního fondu. Z tohoto důvodu je nutné
požádat zdejší Odbor VLHZ MMB o souhlas k odnětí pozemků ze ZPF – závazné stanovisko podle ust. § 9
odst. 8 zákona o ochraně ZPF. O souhlas je nutné požádat ještě před vydáním rozhodnutí o využití území.“
Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.
12. Magistrát města Brna, odbor památkové péče, č.j. OPP/MMB/0164711/2017, sp.zn.
MMB/0164711/2017/SZ/d ze dne 5.5.2017
„Dotčená lokalita se nachází na území Ochranného pásma Městské památkové rezervace (OP MPR) Brno,
ustanovením rozhodnutím Odboru kultury NvmB dne 6. 4. 1990 pod č. j. KULT/402/90/Sev.“
Jedná se o upozornění na stávající stav území.
„OPP MMB však upozorňuje, že v dotčené lokalitě se nachází kaple svatého Antonína Paduánského, která je
evidována ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR pod rejstříkovým číslem 105583. … v případě jakéhokoliv zásahu záměru do tohoto objektu je
nutno postupovat v souladu s platnou legislativou a požádat OPP MMB předem o vydání závazného
stanoviska.“
V dokumentaci o hodnocení vlivů je stručně komentováno, že u kaple sv. Antonína Paduánského, která leží
v těsné blízkosti budoucího jižního portálu tramvajového mostu, se v rámci stavby počítá s celkovou
rekonstrukcí. Bude tedy nutno postupovat dle výše uvedeného upozornění. Jedná se o upozornění na plnění
požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto požadavky musí oznamovatel
respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.
„V souvislosti s tímto faktem OPP MMB požaduje upravit text v dokumentaci „SILNICE I/42 BRNO, VMO
ŽABOVŘESKÁ I“, zpracovaném společností HBH projekt, Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské
stavby, Kabátníkova 5, Brno v článku „D.I.9 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY“
v odstavci „Kulturní památky“ chybný text … je nutné zažádat Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
kultury a památkové péče… na text … je nutné zažádat Odbor památkové péče Magistrátu města Brna …“
Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.
„V souvislosti s předpokládanými výkopovými pracemi OPP MMB upozorňuje na povinnost vyplývající z § 22
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tj. stavebník
v dostatečném předstihu oznámí záměr výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR a umožní jemu
nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provedení případného záchranného archeologického
výzkumu.
Dále OPP MMB upozorňuje na povinnosti vyplývající z § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, tj. případný archeologický nález, učiněný mimo provádění záchranného
archeologického výzkumu, bude oznámen Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď
přímo, nebo prostřednictvím obce. Oznámení je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění
prací nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu
dozvěděl. V této souvislosti OPP MMB poukazuje i na § 23a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se vlastnictví movitých archeologických nálezů.“
Jedná se o upozornění na plnění požadavků, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Tyto
požadavky musí oznamovatel respektovat nezávisle na výstupech procesu posouzení vlivů.
OPP MMB konstatuje, že k dokumentaci…. nemá žádné připomínky.
Bez komentáře
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13. Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, č.j. MMB/0185316/2017/Kep, sp.zn.
4100/OÚPR/MMB/0164711/2017 ze dne 4.5.2017
„Záměr „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a
sledovanou dopravní koncepcí v tomto území.
OÚPR MMB nemá připomínky k předložené dokumentaci stavby na životní prostředí, zpracované dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.“
Bez komentáře.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Záměrem „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ je dobudování plnohodnotného uceleného tahu Velkého
městského okruhu (VMO) v severozápadním segmentu města Brna. V prostoru stavby Žabovřeská I je
v současnosti VMO veden v obou směrech pouze jedním pruhem. Vzhledem k zatíženosti této severozápadní
části VMO se jedná o úsek, který je výrazným úzkým hrdlem VMO. Dochází zde ke každodenním nepřetržitým
kongescím (v obou směrech), a je místem častých dopravních nehod a díky zatíženosti úseku se část dopravy
přesouvá na alternativní nevhodné trasy přes obytnou zástavbu.
Přestavbou úseku Žabovřeská I dojde k odstranění tohoto zúženého místa. Realizací záměru zde vznikne
komunikace dálničního typu s vysokým standardem bezpečnostních opatření. Výrazně se zvýší plynulost a
komfort jízdy, což povede ke snížení emisního působení dopravy v této části Brna (hluk a emise do ovzduší),
sníží se riziko dopravních nehod. Dále bude upraveno okolí stavby s důrazem na tvorbu ekologicky blízkého
prostředí a snazší příčnou průchodnost území mezi Wilsonovým lesem a Žabovřeskými loukami pro obyvatele
města. Součástí stavby jsou rozsáhlá protihluková opatření, přeložení tramvajové tratě do tunelu, realizace
obslužné komunikace v prostoru Žabovřeských luk, realizace mimoúrovňových přechodů, mostu pro pěší přes
řeku Svratku aj. Stavba je v rámci města Brna vedena jako prioritní.
Záměr tak po realizaci sníží negativní působení dopravního provozu posuzovaného úseku na své okolí. Vlivy
dopravy budou v zájmovém území záměru celkově nízké, a to jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak
z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí.
Z procesu posuzování vzešla doporučení, která upřesňují postupy při výstavbě, či jsou zaměřena na upřesnění
zapojení stavby do území s ohledem na biotickou složku a případně další snížení působení na jednotlivé
složky životního prostředí.
Realizací posuzovaného záměru nebude, za předpokladu dodržování platných legislativních opatření a
respektování doporučení, negativně ovlivněno veřejné zdraví, ani nedojde k významným negativním dopadům
na jednotlivé složky životního prostředí. Působení nepřesahuje míru stanovenou zákony a dalšími právními
normami či předpisy.
Působení záměru se projeví zejména v blízkém okolí, ovlivnění charakteristik životního prostředí hodnotím
jako lokální. Vzhledem k umístění a charakteru působení vylučuji přeshraniční vlivy.
Na základě předložené dokumentace a jejích příloh, obdržených vyjádření dotčených správních úřadů,
dotčených územně samosprávných celků a vyžádaného doplnění informací a ověření parametrů záměru lze
konstatovat, že
posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Za předpokladu dodržení standardních legislativních požadavků
doporučuji záměr realizovat.

Ing. Stanislav Postbiegl
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby.,
činnosti nebo technologie na životní prostředí
MŽP ČR, č.j. 1178/159/OPVŽP/97
držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí MŽP
č. j. 1178/159/OPVŽP/97
prodloužena dne 22.3.2016 rozhodnutím MŽP č. j. 13779/ENV/16.
Amec Foster Wheeler s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno
tel: 725 607 978, email: postbiegl(a)amecfw.cz
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VII. NÁVRH STANOVISKA
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vršovická 65,100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE,
V Praze dne: XX. XX. 2017
Č.j.:..…….……..
Vyřizuje:……….
Tel:....................

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dále jen „závazné stanovisko“)
podle § 9a odst. 1 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“)

I. POVINNÉ ÚDAJE
Výroková část
1. Název záměru
Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I
2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je rekonstrukce a rozšíření stávající komunikace Velkého městského okruhu (VMO) v prostoru ulice
Žabovřeská v Brně tak, aby v celém úseku byla v čtyřpruhovém uspořádání. Délka řešeného úseku je 1,8 km
(km 2,1 – 3,9 projektového staničení hlavní trasy VMO). Stavba bude prováděna tak, aby zůstal zachován
provoz na VMO po celou dobu výstavby minimálně v jednom pruhu pro každý směr a aby nutné uzavírky větví
MÚK Kníničská byly minimalizovány.
Záměr bude realizován ve 3 etapách a skládá se z několika základních částí.
Silnice I/42
Stávající komunikace VMO bude rekonstruována a rozšiřována v kategorii MS4dc 20,25/20,25/60(80) –
(místní sběrná komunikace podle ČSN 73 6110). Část komunikace bude vedena v galerii, část komunikace
VMO bude přesypána. Zde a v těsně navazujícím úseku mezi zdmi (km 2,45 – 2,90) je komunikace navržena
v tunelové kategorii - kategorie T7,5 – pro jeden jízdní pás (podle ČSN 73 7507). Komunikace bude
realizována v stávající trase a v nejužším místě údolí Svratky bude využito i těleso dnešní tramvajové trati,
komunikace bude proti stávajícímu trasování odsunuta od břehu řeky Svratky.
Celý povrch komunikací VMO bude kryt živičným povrchem se sníženou hlučností o předpokládaném
snížením hlučnosti proti běžnému asfaltu o cca 2 dB při rychlosti 60 km/hod a 3,5 dB při rychlosti 80 km/hod.
Tramvajová trať
Stávající dvoukolejná tramvajová trať probíhá souběžně s komunikací I/42. Část trati bude vedena nově na
samostatném tělese a v nejužší části koridoru mezi Svratkou a svahem Wilsonova lesa bude odsunuta
východním směrem do tunelu pod Wilsonův les. Trať bude v navazujících částech rekonstruována a budou
zde užity pružné bokovnice.
Tramvajový tunel
Tunel s jednou tunelovou troubou pro dvoukolejnou tramvajovou trať s osovou vzdáleností kolejí 3,1 m. Tunel
bude ražený s přesypanými předportálovými úseky. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je
334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Celková délka tunelu je cca 0,5 km. U portálů tunelu budou
realizovány hlukově pohltivé obklady.
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Obslužná komunikace
Pro obsluhu západně ležících Žabovřeských luk bude v souběhu s I/42 realizována silnice kategorie MO2k
7,5/7,5/30 – místní obslužná komunikace (podle ČSN 73 6110). Tato komunikace bude napojena na ulici
Veslařskou stávajícím mostem přes Svratku. Komunikace bude na konci stavby (v prostoru MÚK Kníničská)
zaslepena a její uvažované pokračování podél celého území Žabovřeských luk bude řešeno v samostatné
akci (investice města Brna). Komunikace bude využívána v období výstavby k provizornímu vedení dopravy.
MÚK Kníničská
Záměr předpokládá částečnou přestavbu a modernizaci stávající mimoúrovňové křižovatky Kníničská.
Objekty s protihlukovým účinkem
Součástí záměru jsou níže uvedená protihluková opatření:















odstranění stávajících a výstavba nových protihlukových stěn na větvi MÚK a podél napojení na ul.
Bráfovu, stavební objekt C768.1 (výška 4,5 m, délka 26 m) a stavební objekt C769 (výška 4,5 m, délka 50
m),
výstavba protihlukové stěny podél rampy přes VMO na straně k ulici Bráfova, tj. stavební objekt C767
(výška 3,0 m, délka 243 m),
výstavba nové protihlukové stěny podél napojení komunikace od ul. Fanderlíkovy a navazující větve MÚK
stavební objekt C768.2 (výška 4,0 m, délka 125 m) a C768.3 (výška 4,0 m, délka 32 m ),
výstavba protihlukové stěny vpravo mezi VMO a tramvajovou tratí v prostoru tramvajové zastávky Bráfova,
stavební objekt C763 (délka 223 m, výška 4,0 m),
realizace protihlukového zemního valu mezi tramvajovou tratí a ulicí Bráfovou, stavební objekt C824 (délka
cca 200 m, výška proměnná až 6 m)
realizace gabionové zídky (výška 1 m, délka cca 56 m) při tramvajové trati v prostoru mezi valem novým
a valem stávajícím,
silniční galerie, objekt C621(výška 5,5 m, výška obkladu 4,5 m a délka 80 m a 327 m), bude mít pohltivý
obklad stěn,
zárubní zeď podél VMO mezi jižním lomem a galerií, objekt C254 (výška 7,5 m, obklad 4,5 m délka 129
m), bude mít pohltivý obklad stěn,
protihluková zeď a gabiony podél VMO (k řece), objekt C257 (výška 4,0 m, délka 377 m), bude mít pohltivý
obklad stěn,
zárubní zdi podél tramvajové trati úsek od MÚK Hlinky ke jižnímu lomu, objekt C252 (délka 137 m) a objekt
C251 (délka 100 m), budou mít s pohltivý obklad
bude realizována protihluková stěna mezi VMO a tramvajovou tratí od 2,04 km, objekt C762 (výška 5,0 m,
délka 304 m, stěna bude oboustranně pohltivá),
bude prodloužena pohltivá stěna ve středním dělícím pásu VMO v návaznosti na PHS MÚK Hlinky, objekt
C770.2 (výška 4,5 m, délka 172 m),
bude realizována protihluková stěna s průhledným panelem při lávce 2,04 km, objekt C761 (výška 1,5-5
m o délce cca 30 m),
bude realizována opěrná zeď s předsazeným gabionem v prostoru lávky přes VMO, objekt C253 (výška
až 5,5 m, délka cca 28 m).

Další vybrané objekty a činnosti








realizace lávky přes řeku Svratku,
realizace lávky pro pěší přes VMO a tramvajovou trať,
pěší a cyklistické trasy podél I/42, pěší napojení na cesty na svahu Wilsonovova lesa,
rekonstrukce kmenových kanalizačních stok kanalizace v prostoru stavby, přeložka vodovodu DN 600,
odvodnění komunikací,
realizace rozsáhlých sadových úprav a ozelenění v prostoru stavby a v okolním území (předpoklad
výsadby stovek ks dřevin, realizace travních porostů),
oprava kaple sv. Antonína Paduánského

3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1
Kategorie II, sloupec B, bod 9.1 novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I.
a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
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4. Umístění záměru
Kraj: Jihomoravský
Obec: Brno
Katastrální území: Pisárky, Žabovřesky
Záměr je umisťován v trase stávající silnice I/42 a v jejím blízkém okolí.
5. Obchodní firma oznamovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR
6. IČ oznamovatele
659 93 390
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona za použití § 9a odst. 1 a přílohy
č. 6 k zákonu
vydává

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru

Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská I
Ministerstvo životního prostředí na základě § 9a odst. 1 zákona
stanoví
následující podmínky pro navazující řízení:
Podmínky pro fázi přípravy záměru
1. V dalším stupni řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude KHS JmK doloženo precizované vyhodnocení hluku během
realizace (výstavby) předmětné stavby, resp. hlukové zátěže z provozu automobilové dopravy na
dlouhodobých objízdných trasách, vč. návrhu protihlukových opatření, zajišťující předpoklad nepřekročení
hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory staveb stanovených nařízením vlády č.
272/2011 Sb. a v ulicích, kde dochází již nyní k překračování hygienických limitů hluku (vydáno časově
omezené povolení k provozu), zajišťující předpoklad nepřekročení nejvyšších ekvivalentních hladin
akustického tlaku A povolených příslušnými rozhodnutími KHS JmK.
2. Bude zpracován, či doplněn projekt ozelenění jednotlivých etap stavby s následujícími zásadami:

Ozelenění bude navázáno na okolní již provedené úpravy. Jako dřeviny budou navrhovány místní
druhy (např. javor babyka, habr obecný, jasan úzkolistý, třešeň ptačí, lípa srdčitá, vrba bílá, jeřáby,
duby atd.). K ozelenění protihlukových stěn a zídek bude navrženo užití např. sazenic loubince
pětilistého a trojlaločného.

Výsadba dřevin podél obslužné komunikace nebude založena pouze formou jednopruhové aleje, ale
jako komponovaný vícedruhový segmentovaný úsek. Dřeviny budou vysazovány s ohledem na
budoucí umístění protipovodňové stěny.

Stromy je doporučeno vysazovat jako solitéry nebo v řídkém sponu a keře v malých skupinkách tak,
aby nevytvořily zapojenou vegetaci. V zóně zahrádek je vhodné doplnění mozaiky dřevin tak, aby se
svým vzhledem podobala té stávající.

Pro podporu propojení biotopů na obou stranách přesypu mezi Wislonovým lesem a Žabovřeskými
loukami se doporučuje vytvořit mozaiku drobných biotopově odlišných plošek – hromad kamenů (např.
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z raženého tunelu) nebo kmenů, broukovišť z kácených stromů, drobných travních plošek kosených
např. jen jednou za 1-2 roky, výsadba tzv. bioskupin keřů a stromů a dále zde vysadit souvislý pás
plodonosných keřů (růže šípková, trnka obecná, hloh, dřín, atd.) o šířce 15 – 20 m, který bude
ponechán samovolné sukcesi, případně bude regulováno jeho rozrůstání. Tímto pásem bude
vytvořena „klidová zóna“, kde bude omezen pohyb lidí a tím budou podpořeny podmínky migrací
drobných živočichů.
Pro ohumusování přesypu je vhodné využít místní skryté zeminy z některých travnatých částí pro
zachování místní semenné banky rostlin, zde zejména v kolejišti tramvaje se nachází rozvolněná
vegetace sukulentů a rozchodníků, což jsou ideální rostlinná společenstva pro slunné a vysýchavé
prostředí přesypu.

3. V případě využití skleněných ploch u protihlukových opatření je nutné z důvodu ochrany ptáků dle § 5a
odst. 1 zákona o ochraně přírody navrhnout taková opatření, která zabrání zraňování a úhynu ptáků při
nárazech do skleněných ploch (vhodné je např. nalepování proužků, či různých vzorů s mezerovitostí cca
10 cm).
4. V připravovaných Zásadách organizace výstavby (ZOV) pro jednotlivé etapy stavby budou uvedeny
bezpečnostní opatření z hlediska umisťování v záplavovém území. Před zahájením každé etapy stavby
bude pro každou etapu zpracován havarijní a povodňový plán. Centrální zařízení staveniště a deponie
ornice bude umístěna mimo povodňový rozliv. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební odpad
nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodních toků.
5. Z důvodů protipovodňové ochrany záměru bude nivelita obslužné komunikace minimálně na úrovni Q100
ovlivněné.
6. Stoka odvádějící srážkové vody z části komunikace VMO bude před vyústěním do řeky Svratky osazena
sedimentační nádrží a případným zařízením, které zajistí plnění podmínek dle nařízení vlády č.401/2015
Sb. ve aktuálním znění.
7. V rámci přípravy stavby bude řešena koordinace výstavby jednotlivých etap záměru tak, aby ornice,
výkopová zemina a kamenivo, demoliční materiál a jiný při stavbě vznikající a dále využitelný materiál byl
deponován a využit přímo v místě a byla tak minimalizována nutnost jejich převážení mimo staveniště.
8. V navazující projektové dokumentaci budou uvedeny základní údaje o odpadech z období výstavby se
zaměřením na odpady skupiny 17 (stavební a demoliční odpady). Budou uvedeny údaje o vzniku a
způsobu dalšího naložení s odpady a pro účely následné kontroly množství a způsobu naložení
s odpadem.
9. V připravovaných Zásadách organizace výstavby (ZOV) pro jednotlivé etapy výstavby budou řešena
účinná opatření pro snižování emisí znečisťujících látek do ovzduší v okolí záměru s následujícími
zásadami:

minimalizovat vlastní dobu výstavby záměru,

zpracovat plán organizace výstavby (dále jen „POV“) tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování
zejména přilehlé obytné zástavby emisemi, zpracovat odpovídající soubor technickoorganizačních
opatření,

stanovit a projednat přepravní trasy s ohledem na minimalizaci dopravní zátěže stávajících
komunikací v dotčeném území, které by se projevovaly negativními vlivy na obyvatelstvo. V maximální
míře využívat trasu budované komunikace jako přepravní trasy,

projektovat stavební práce podle zásad efektivního stavebního provozu. Navrhovat procesy tak, aby
byla minimalizována produkce částic polétavého prachu, např. umístit výjezd ze staveniště,
přístupovou cestu, skladovací plochy, skládku sypkých materiálů, parkování a obratiště strojů a vozidel
tak, aby byly minimalizovány pojezdy po nezpevněné ploše stavby a aby byl v maximální možné míře
redukován vliv na nejbližší chráněnou zástavbu – optimalizovat výběr strojní techniky (dle velikosti,
výkonu strojů, počtu a součinnost v rámci jednoho pracovního dne),

minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích, využívat účelové komunikace,
vjezdy a výjezdy ze staveniště volit tak, aby co nejméně provoz na veřejných komunikacích
omezovaly,

při skrývkách a zemních pracích neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět práce postupně v
závislosti na výstavbě objektů,

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti minimalizovat; při
terénních pracích zajistit, aby veškerý materiál byl vlhký, respektive aby byl zkrápěn,
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dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací, minimalizovat zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti,
důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku například používáním vibrační
rohože, vodní lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry,
pokud se znečištění bude hromadit na komunikacích v okolí staveniště, musí být zabezpečeno jejich
pravidelné čištění, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive po odjezdu strojních zařízení a
nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin, v intravilánu bude nutné čistit veřejné komunikace
průběžně ihned po znečištění,
v době nepříznivých rozptylových podmínek zajistit zamezení souběhu provozu stavebních
mechanismů a činností s vysokou emisí škodlivin do ovzduší.

Podmínky pro fázi realizace (výstavby) záměru
10. V průběhu stavby bude pravidelně monitorován hluk a v případě zjištění překročení hygienických limitů
budou navržena opatření vedoucí ke snížení hluku ze stavební činnosti (mobilní zástěny, organizační
opatření nebo individuální opatření na objektech).
11. Při provádění skrývky orniční vrstvy bude zabezpečeno, aby při shrnování nedošlo ve větším množství k
přibírání níže uloženého horizontu. Taktéž nebude přibírán materiál příkopů, popř. krajnic v bezprostřední
blízkosti komunikace.
12. Dočasné skládky orniční vrstvy budou zabezpečeny před jejich znehodnocením, zejména bude cílem
zabránit rozmnožení ruderálních druhů rostlin a kontaminaci půdy jejich semeny.
13. Při ukládání skryté půdy na deponie je tyto nutno zabezpečit proti nadměrné erozi. Při očekávaném uložení
déle než 1 rok deponie zatravnit.
14. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v
blízkosti vodních toků.
15. Bude koordinována výstavba jednotlivých etap záměru tak, aby ornice, výkopová zemina, kamenivo,
demoliční materiál a jiný při stavbě využitelný materiál byl využit přímo v místě a byla tak minimalizována
nutnost jejich převážení mimo staveniště.
16. Zájmy ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, bude na náklady investora sledovat
a hájit odborně způsobilá osoba (např. osoba s autorizací dle §67 nebo §45i zákona č. 114/1992 Sb.) –
dále jen ekologický dozor. Jedná se zejména o sledování výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a
rostlin v dotčeném území a jejím blízkém okolí, kdy v případě nutnosti navrhne a na náklady investora
zajistí záchranný přenos na vhodné náhradní lokality. Mezi další záchranná opatření v pravomoci
ekodozoru bude patřit také možnost úpravy postupu stavebních prací, případně dočasné přerušení prací
na realizaci akce, vždy z důvodu minimalizace poškození zvláště chráněných druhů na území stavby.
17. Kácení dřevin a odstranění jiné vegetace bude nutné provádět mimo období rozmnožování ptáků a
netopýrů (září – únor).
18. Před kácením stromů bude nutné provést jejich průzkum na přítomnost dutin vhodných pro netopýry.
Pokud budou tyto dutiny zjištěny, bude nutné provést kácení v září – říjnu, kdy jsou mláďata již odrostlá,
ale jedinci dosud aktivují. Skácené stromy by měly zůstat, pokud možno, do druhého dne na místě, aby
se netopýři mohli v noci přemístit do náhradních úkrytů.
19. Dřeviny v blízkosti stavebních činností budou chráněny před poškozením (nadzemní část i kořenový
systém).
20. Při úpravách svahů nad portály tunelů zachovat a případně rozšířit stanoviště vázané na skalní výchozy,
provést zde podpůrná opatření např. odstraněním expandujícího trnovníku akátu. Cílem je posílit biotopy
skalních společenstev (S1.2 , T3.1) zde s ohledem na výskyt chráněné tařice skalní a lomikámenu
cibulkatého.
21. Dodržovat opatření k minimalizaci emisí do ovzduší dle schváleného plánu organizace výstavby.
22. Zajistit udržování vozového parku v dobrém technickém stavu.
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Podmínky pro fázi provozu záměru
23. Bude zajištěn pravidelný na úklid komunikace VMO z důvodu zachování hlukově pohltivých vlastností
horní vrstvy komunikace. Vedlejším efektem je snížení emise prachu do ovzduší a snížení znečištění
odváděných srážkových vod.
24. Bude zajištěno pravidelné čištění sedimentační nádrže a případného dalšího zařízení na stoce odvádějící
srážkové vody do Svratky.
25. Bude zajištěna pravidelná péče o provedené výsadby v době jejich rozvoje.
26. Bude zajištěn pravidelný monitoring výskytu invazních druhů rostlin během rozvoje nových výsadeb a
zapojení zatravnění. V případě nadměrného šíření invazního druhu rostliny bude na stavbě a v jejím okolí
zajištěna jejich likvidace.

II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek
Posuzovaným záměrem „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ je rekonstrukce a rozšíření úseku stávající
komunikace Velkého městského okruhu (VMO) v prostoru ulice Žabovřeská v Brně. V tomto prostoru
v současnosti VMO veden v obou směrech pouze jedním pruhem. Vzhledem k zatíženosti této severozápadní
části VMO se jedná o úsek, který je výrazným úzkým hrdlem VMO. Po rekonstrukci bude v celém úseku
v čtyřpruhovém uspořádání. Délka řešeného úseku je 1,8 km (km 2,1 – 3,9 projektového staničení hlavní trasy
VMO). Úsek leží mezi dokončenými MÚK Hlinky a MÚK Kníničská. Komunikace bude vybavena rozsáhlými
protihlukovými opatřeními. Část komunikace je vedena v galerii a část je přesypána.
Komunikace bude realizována ve stávající trase a v nejužším místě údolí Svratky bude využito i těleso dnešní
tramvajové trati, komunikace bude odsunuta od břehu řeky Svratky. Odsunutá tramvajová trať bude vedena
raženým tunelem s přesypanými předportálovými úseky v celkové délce cca 500 m.
Součástí záměru je realizace souběžné obslužné komunikace v prostoru Žabovřeských luk, lávky pro pěší a
další objekty. Projekt předpokládá rozsáhlé vegetační úpravy.
Uvedený záměr byl oznámen dokumentací vypracovanou dle přílohy č. 4 zákona, zpracovatelem
dokumentace byla autorizovaná osoba Mgr. Tomáš Šikula. Uvedený dokument je doplněn odbornými
přílohami a posuzuje záměr ze všech rozhodujících aspektů v etapě přípravy, výstavby a provozu.
Z dokumentace vyplývá, že záměr po realizaci sníží negativní působení dopravního provozu posuzovaného
úseku na své okolí. Vlivy dopravy budou v zájmovém území záměru celkově nízké, což se projeví snížením
negativního působení provozu na veřejné zdraví. Stavba je řešena tak, aby byly i minimalizovány dopady
z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí.
Realizací posuzovaného záměru nebude, za předpokladu dodržování platných legislativních opatření a
respektování doporučení, negativně ovlivněno veřejné zdraví, ani nedojde k významným negativním dopadům
na jednotlivé složky životního prostředí. Působení nepřesahuje míru stanovenou zákony a dalšími právními
normami či předpisy.
Na základě uvedeného hodnocení, dokumentace, posudku a vyjádření k nim uplatněným, dospěl příslušný
úřad k závěru, že vlivy záměru na životní prostředí lze akceptovat a předmětný záměr při respektování
podmínek tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat
souhlasné závazné stanovisko.
K dokumentaci bylo doručeno celkem 13 vyjádření, z toho 3 vyjádření územně samosprávných celků a 10
vyjádření dotčených úřadů státní správy.
Veřejnost, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti se k dokumentaci nevyjádřily.
Všechny požadavky, připomínky a doporučení obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku
vyhodnoceny a vypořádány. Oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do
kompetence zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem posudku
komentovány a zapracovány do závazného stanoviska.
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Odůvodnění stanovení uvedených podmínek
V posudku je v návrhu závazného stanoviska uvedeno 26 podmínek. Do podmínek závazného stanoviska
nejsou zahrnuty podmínky, které upozorňují na povinnosti stanovené právními předpisy. Byly zahrnuty některé
podmínky, které vyplynuly z hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v rámci dokumentace a jsou
stanoveny za účelem eliminace vlivů na konkrétní složky životní prostředí a podmínky, které vyplynuly
z vyjádření k dokumentaci.
Podmínky toho stanoviska vycházejí zejména z charakteru záměru a dotčeného území.
Záměr sám o sobě je projektován s ohledem na snížení negativního působení dopravy na své okolí (zde
zejména snížení hlukové zátěže) a předpokládá rozsáhlé ozelenění stavby a okolí s cílem zapojení stavby do
okolí.
Uváděné podmínky jsou proto zaměřeny na konkretizaci postupů při výstavbě, zejména s cílem omezení emisí
prachu, upřesnění zásad ozelenění, podmínky pro umisťování stavby do záplavového území. Dále jsou z
hlediska vlivů záměru na životní prostředí formulovány podmínky směřující zejména k preventivní ochraně při
výstavbě a provozu.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Obyvatelstvo
Primárním cílem velkého městského okruhu (VMO) a všech jeho částí je rychlé a plynulé spojení odlehlých
městských částí města Brna, kdy převezme značnou část vnitroměstské i tranzitní osobní i nákladní dopravy.
Posuzovaný záměr, jako část VMO, se po realizaci projeví odlehčením dopravní zátěže v na komunikacích ve
svém okolí (zejména ulice Veslařská) a centrálním sektoru města v území městského polokruhu Mendlovo
náměstí - Úvoz - Kotlářská – Drobného. Realizací dojde ke snížení hodnot zatížení obyvatel negativními vlivy
z dopravy v těchto vzdálenějších lokalitách, ale zejména v okolí záměru.
Dojde zde k výraznému poklesu hlukové zátěže na všech referenčních bodech, tedy k významnému poklesu
počtu obyvatel zatížených denním a nočním hlukem s rušivým účinkem. Dále dojde k celkovému snížení
imisního působení, tento vliv se ale v referenčních bodech projeví nevýznamně.
Dalším pozitivním vlivem na obyvatelstvo je snížení nehodovosti a výrazné zlepšení pěší prostupnosti území
mezi Wilsonovým lesem a Žabovřeskými loukami a nábřežím řeky Svratky.
Rušivé působení výstavby bude minimalizováno zejména organizačně technickými opatřeními.
Hluk
Realizací záměru dojde díky rozsáhlým protihlukovým opatřením k výraznému snížení hlukové zátěže
z automobilového provozu v této části VMO: I když výsledná hluková situace nebude dle modelování ani po
realizaci záměru ve všech bodech ideální, je podstatně příznivější než v případě nerealizace záměru. Hluk
poklesne v hlukově chráněných objektech vždy, v některých případech z automobilového provozu až o 12,6
dB ve dne a 11,7 dB v noci.
Ovzduší
Realizací záměru dojde v řešeném území k přerozdělení dopravy a tím pádem k poklesu hodnot imisních
koncentrací na lokální až regionální úrovni v území, které je zatíženo stávající silniční sítí.
Díky zvýšení plynulosti dopravy dojde poklesu emisí a tím i snížení imisní zátěže v okolí stavby. Pokles imisní
zátěže v referenčních bodech při porovnání se stavem nerealizace se u všech škodlivin pohybuje do cca 10%.
Klima
Makroklima v regionu nebude posuzovaným záměrem ovlivněno, s největší pravděpodobností ani mezoklima.
Lze očekávat nevýznamné ovlivnění v těsné blízkosti záměru (topo a mikroměřítka) což bude způsobené např.
vykácením zeleně, zastíněním novými náspy a protihlukovými zdmi, odkrytím lomové stěny apod..
Voda
V území dotčeném realizací záměru, které je standardně odvodněno do jednotné městské kanalizace,
rekonstrukcí a úpravou komunikací nedojde k výrazně změně. Část zachycených srážkových vod, která bude
nově odváděna do řeky Svratky bude čištěna, nedojde tak k výraznému zásahu do charakteru odvodnění
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oblasti. Dle zpracovaných studií nedojde ani k výraznému ovlivnění kvality a kvantity podzemních vod a tím
ohrožení vodních zdrojů v dotčeném území.
Půda
Půdy budou posuzovaným záměrem ovlivněny trvalým záborem ZPF (2,7 ha) zejména v prostoru bývalé
zahrádkářské kolonie. I když se jedná převážně o kvalitní půdy I. a II. stupně ochrany, je již s jejich záborem
dlouhodobě uvažováno. K postižení půd širšího území kontaminací imisemi z dopravy nebude docházet.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Ovlivněna bude jak vrchní část horninového prostředí na lokální úrovni, a to budováním násypů a zářezů, tak
i hlubší části v místě ražení tunelu pro tramvajovou trať. Ovlivnění však nebude významné. V dotčeném území
ani jeho nejbližším okolí se nenachází žádný dobývací prostor, chráněné ložiskové území, ložisko a prognózní
zdroj ani žádné průzkumné území.
Fauna, flóra a ekosystémy
K přímému zasažení ekosystémů s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy dojde na lokální úrovni
zejména v oblasti Wilsonova lesa (les, skalní výchozy) a trvalých travních porostů v oblasti Žabovřeských luk.
Vlivy však nebudou zásadní. Záměr naopak zvýší ekologickou hodnotu území rozsáhlým programem
ozelenění místními druhy. Přesyp přes tramvajovou trať a VMO umožní příčnou migraci drobných živočichů
přes těleso záměru. V tomto ohledu dojde ke zlepšení situace oproti současnému stavu. Další zvýšení
pozitivního vlivu záměru na biotu vyplyne z opatření uvedených v návrhu stanoviska.
Krajina
Hodnocené území leží v zastavěné části města Brna, nicméně okolí je tvořeno přírodně blízkými zalesněnými
svahy Wilsonova lesa, korytem řeky Svratky a směrem na sever plochým územím dna údolí a okraje široké
ploché nivy řeky, na levém břehu Svratky. Výraznější geomorfologií se vyznačuje hlavně úzké a hluboce
zaříznuté údolí Svratky v oblasti tzv. Kamenného mlýna. Zde se vytváří mezi širším Pisáreckým údolím na jihu
a širokým údolím na severu (mezi Žabovřeskami, Jundrovem a Komínem) úzký krček. Svah Wilsonova lesa
je místy i skalnatý.
Sadovými úpravami a celkovým ozeleněním řešením záměru se zvýší rekreační potenciál území v porovnání
se stávajícím stavem. Pozitivně se projeví parkové úpravy, fyzické oddělení stezek pro pěší od záměru,
protihluková opatření a celkové zlepšení prostupnosti území.
Vzhledem k vymezeným charakteristikám dotčeného území – reliéfu, zastoupení jednotlivých charakteristik,
estetického zhodnocení, využití území se bude jednat o slabý pozitivní zásah.
Hmotný majetek, kulturní památky
Zvýšení komfortu a plynulosti dopravy po realizaci záměru vede k snížení rizika dopravních kolizí a havárií,
které jsou spojeny s poškozením majetku obyvatel.
Možnost přeshraničních vlivů
Posuzovaný záměr se nachází ve vnitrozemí, žádné vlivy přesahující státní hranice se tedy nepředpokládají.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o
znečišťování životního prostředí
Dobudování západní části VMO, konkrétně částí Žabovřeská I a II, je klíčovou stavbou dopravní infrastruktury
pro aglomeraci Brno, která je zahrnuta v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ06A Brno,
zpracovaného podle § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Dostavba VMO, části
Žabovřeská, je jednou z aktivit doporučených k realizaci za účelem naplňování opatření AB1 (Realizace
páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu) a tím i k postupnému naplňování cílů
programu.
Její realizaci lze tedy hodnotit jako opatření ke snížení znečištění životního prostředí.
Stavba sama o sobě prioritně řeší dopravní funkci, současně však je její stavební řešení zaměřeno na
minimalizaci vlivů na životní prostředí. Stavba bude vybavena rozsáhlými protihlukovými opatřeními, bohatou
doprovodnou zelení. Propojením Wilsonova lesa a Žabovřeských luk přesypem přes komunikaci a souběžnou
tramvajovou trať se zvýší migrační prostupnost krajiny. Vybudováním pěších lávek přes komunikaci a napojení
pěších tras na stezky ve Wilsonově lese se zvyšuje pro obyvatelstvo dostupnost jak nábřeží řeky Svratky, tak
i Wilsonova lesa, zvyšuje se tak rekreační funkce území.
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Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je výstavba silniční
komunikace dané kategorie a uspořádání a výstavba tunelu pro přeložku tramvajové tratě. Silniční komunikace
jsou standardní stavby, které vyvolávají poměrně jednoznačné, dobře známé a identifikovatelné negativní vlivy
v území, kterým procházejí. Z hlediska vlivů na životní prostředí je nejdůležitějším parametrem dostatečná
kapacita a bezpečnost provozu i při uvažování vývoje dopravního zatížení, protihluková opatření, způsob
odvodnění, střety se zájmy ochrany přírody a vegetační úpravy.
Záměr rekonstruuje stávající komunikaci a navazuje na sousedící úseky. Nejde o zcela novou stavbu ve volné
krajině, která by přinesla do území zcela nové zatížení. Stavba je řešena tak, že její realizace znamená snížení
zátěže území při zachování dopravní funkce včetně jejího očekávaného navyšování v čase.
Vzhledem k tomu, že stavbě již bylo vydáno územní rozhodnutí je zřejmé, že technické řešení je propracováno
v dostatečném detailu v souladu s požadavky orgánu stání správy a samosprávy. Ve vazbě na předchozí
posuzování záměru byly do projekčního řešení zahrnuty i požadavky veřejnosti.
Technické řešení stavby snižuje negativní vlivy dopravního provozu na životní prostředí, řešení je v souladu s
požadavky ochrany životního prostředí. V dokumentaci jsou nastíněna opatření, která by měla zaručit realizaci
záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Nebyly identifikovány závažné
nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že pro omezení
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou použita odpovídající technická
řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí (zejména hluk) v souladu se stávajícím
stupněm poznání.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Stanovení pořadí variant řešení záměru je bezpředmětné, neboť záměr byl předložen jako invariantní.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Záměr byl jako součást projektu „Velký městský okruh města Brna – segment Žabovřeská“ posuzován dle
dnes již neplatného zákona č. 244/1992 Sb. Dne 11.9.2006 vydalo MŽP ČR k tomuto projektu souhlasné
stanovisko EIA (č.j.: 63548/ENV/06) dle zákona č. 244/1992 Sb.
Záměr byl rozdělen na dále samostatně připravované stavby. Pro část z nich nebylo v době novelizace zákona
100/01 Sb. zákonem č. 39/2015 Sb. vydáno stavební povolení. Pro tyto stavby se původní stanovisko
k záměru vydané dle zákona č. 244/1992 Sb. stalo pro navazující řízení (zde stavební povolení) nedostatečné.
Předmětem nynějšího procesu tedy není celý původně projednávaný záměr „VMO Brno, segment Žabovřeská
I“, ale jeho část. Tato část záměru naplňuje dle přílohy zákona č. 100/01 Sb. dikci bodu 9.1, kategorie II,
sloupec B, tj. novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I), příslušným úřadem je krajský úřad.
Oznamovatel se pro vypracování prvního dokumentu procesu posuzování rozhodl využít postupu dle § 6 odst.
5 zákona 100/01 Sb.: „U záměrů a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) může oznamovatel předložit
místo oznámení dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) podle přílohy č.4 k
tomuto zákonu; v tomto případě se dále postupuje podle § 8“ a předložil místo oznámení přímo dokumentaci.
Ministerstvo životního prostředí si v souladu s § 23 odst. 4 zákona 100/01 Sb. vyhradilo dopisem z 6.4.2017
na Krajském úřadu JMK posuzování vlivů uvedeného záměru a je tak příslušným úřadem zajišťujícím proces
posuzování. Posuzovaná dokumentace vlivů záměru (podané dle §8 zákona č. 100/01 Sb.) vč. příloh byla
zveřejněna pod kódem záměru OV7162 na informačním systému EIA (www.cenia.cz/EIA,) a rozeslána
dotčeným úřadům s dopisem ze dne 10. 04. 2017.
V zákonné lhůtě se k záměru vyjádřily
1. Jihomoravský kraj, RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. člen Rady Jihomoravského kraje, č.j. JMK
65026/2017 ze dne 3.5.2017
2. Statutární měst Brno, Městská část Brno – střed, č.j. MCBS/2017/0068507/PRUJ, ze dne 24.4. 2017
3. Statutární měst Brno, Městská část Brno – Žabovřesky – č.j. MCBZAB04035/17/OV/VYHK, sp.z. SMCBZAB 04035/17/3, ze dne 17.5. 2017
4. Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany vod, č.j. 30677/ENV/17, sp.zn. 1001/740/17 ze dne
4.5.2017
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5. Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší, č.j. 29133/ENV/17; sp. zn. 1190/780/17 ze dne
3.5.2017
6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – č.j. JMK 64539/2017, sp. Zn. S-JMK
55468/2017 OŽP/Zlv, ze dne 3.5.2017
7. Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 23117/2017/BM/HOK, sp.z.
S-KHSJM 19966/2017, ze dne 11.5.2017, bylo upraveno
8. Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 29765/2017/BM/HOK, sp.z.
S-KHSJM 19966/2017, ze dne 5.6.2017, upravené znění
9. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno – č.j. ČIŽP/47/ŘI/1705149
002/17/BLV, ze dne 12.5.2017
10. Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, č.j. MMB/0204344/2017/Zah(DS), sp.zn.
OŽP/MMB/0162441/2017, ze dne 9.5.2017
11. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j. MMB/0191746/2017,
sp.zn. OVLHZ/MMB/0164711/2017 ze dne 2.5.2017
12. Magistrát města Brna, odbor památkové
MMB/0164711/2017/SZ/d ze dne 5.5.2017

péče,

č.j.

OPP/MMB/0164711/2017,

sp.zn.

13. Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, č.j. MMB/0185316/2017/Kep, sp.zn.
4100/OÚPR/MMB/0164711/2017 ze dne 4.5.2017
Veřejnost, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti se k dokumentaci nevyjádřily.
MŽP na základě vyhodnocení výzvy na podání nabídky uzavírá smlouvu se zpracovatelem posudku.
Zpracování posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, bylo zadáno firmě Amec Foster Wheeler,
s.r.o., zpracovatelem posudku je autorizovaná osoba ing. Stanislav Postbiegl.
Posudek, zpracovaný autorizovanou osobou Ing. Stanislavem Postbieglem v rozsahu přílohy č. 5 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, byl MŽP předložen 27.10.2017
Zpracovaný posudek byl rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům
ke zveřejnění a vyjádření dne bude doplněno
V zákonné lhůtě se k posudku vyjádřily bude doplněno
Veřejné projednání ve smyslu ust. § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se uskutečnilo dne
bude doplněno
Veřejnost se procesu posuzování vlivů na životní prostředí (ne)účastnila ve fázi připomínek k posudku a na
veřejném projednání
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta


Statutární měst Brno, Městská část Brno – Žabovřesky – č.j. MCBZAB04035/17/OV/VYHK, sp.z. SMCBZAB 04035/17/3, ze dne 17.5. 2017



Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší, č.j. 29133/ENV/17; sp. zn. 1190/780/17 ze dne
3.5.2017



Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – č.j. JMK 64539/2017, sp. Zn. S-JMK
55468/2017 OŽP/Zlv, ze dne 3.5.2017



Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 29765/2017/BM/HOK, sp.z.
S-KHSJM 19966/2017, ze dne 5.6.2017, upravené znění



Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, č.j. MMB/0204344/2017/Zah(DS), sp.zn.
OŽP/MMB/0162441/2017, ze dne 9.5.2017



Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j. MMB/0191746/2017,
sp.zn. OVLHZ/MMB/0164711/2017 ze dne 2.5.2017

Další bude doplněno po obdržení vyjádření k posudku a případném veřejném projednání.
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7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení)
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu (MŽP OVSS VII) níže uvedená vyjádření k dokumentaci o
posouzení vlivů na životní prostředí.
V následujícím textu posudku jsou uvedeny výňatky textů z obdržených vyjádření (proloženě), texty jsou
rozděleny tak, aby bylo možné na ně odděleně reagovat.
Kopie vyjádření k oznámení jsou v plném znění zařazeny v příloze posudku.
Vyjádření ke zveřejněné dokumentaci jsou vypořádány v následujícím pořadí:
1. Jihomoravský kraj, RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. člen Rady Jihomoravského kraje, č.j. JMK
65026/2017 ze dne 3.5.2017
2. Statutární měst Brno, Městská část Brno – střed, č.j. MCBS/2017/0068507/PRUJ, ze dne 24.4. 2017
3. Statutární měst Brno, Městská část Brno – Žabovřesky – č.j. MCBZAB04035/17/OV/VYHK, sp.z. SMCBZAB 04035/17/3, ze dne 17.5. 2017
4. Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany vod, č.j. 30677/ENV/17, sp.zn. 1001/740/17 ze dne
4.5.2017
5. Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší, č.j. 29133/ENV/17; sp. zn. 1190/780/17 ze dne
3.5.2017
6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – č.j. JMK 64539/2017, sp. Zn. S-JMK
55468/2017 OŽP/Zlv, ze dne 3.5.2017
7. Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 23117/2017/BM/HOK, sp.z.
S-KHSJM 19966/2017, ze dne 11.5.2017, bylo upraveno
8. Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 29765/2017/BM/HOK, sp.z.
S-KHSJM 19966/2017, ze dne 5.6.2017, upravené znění
9. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno – č.j. ČIŽP/47/ŘI/1705149
002/17/BLV, ze dne 12.5.2017
10. Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, č.j. MMB/0204344/2017/Zah(DS), sp.zn.
OŽP/MMB/0162441/2017, ze dne 9.5.2017
11. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j. MMB/0191746/2017,
sp.zn. OVLHZ/MMB/0164711/2017 ze dne 2.5.2017
12. Magistrát města Brna, odbor památkové péče, č.j. OPP/MMB/0164711/2017, sp.zn.
MMB/0164711/2017/SZ/d ze dne 5.5.2017
13. Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, č.j. MMB/0185316/2017/Kep, sp.zn.
4100/OÚPR/MMB/0164711/2017 ze dne 4.5.2017
Vypořádání vyjádření k dokumentaci jsou uvedena v kapitole č.V posudku a budou sem překopírována.
8. Vypořádání vyjádření k posudku
Bude doplněno po obdržení vyjádření.

Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

KONEC TEXTU
Datum zpracování dokumentace, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podílely na zpracování, se
nachází v jeho úvodní části.
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VIII. PŘÍLOHY KOPIE VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Jsou řazeny v následujícím pořadí
1. Jihomoravský kraj, RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. člen Rady Jihomoravského kraje, č.j. JMK
65026/2017 ze dne 3.5.2017
2. Statutární měst Brno, Městská část Brno – střed, č.j. MCBS/2017/0068507/PRUJ, ze dne 24.4. 2017
3. Statutární měst Brno, Městská část Brno – Žabovřesky – č.j. MCBZAB04035/17/OV/VYHK, sp.z. SMCBZAB 04035/17/3, ze dne 17.5. 2017
4. Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany vod, č.j. 30677/ENV/17, sp.zn. 1001/740/17 ze dne
4.5.2017
5. Vnitřní sdělení MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší, č.j. 29133/ENV/17; sp. zn. 1190/780/17 ze dne
3.5.2017
6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – č.j. JMK 64539/2017, sp. Zn. S-JMK
55468/2017 OŽP/Zlv, ze dne 3.5.2017
7. Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 23117/2017/BM/HOK, sp.z.
S-KHSJM 19966/2017, ze dne 11.5.2017, bylo upraveno
8. Vyjádření Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 29765/2017/BM/HOK, sp.z.
S-KHSJM 19966/2017, ze dne 5.6.2017, upravené znění
9. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno – č.j. ČIŽP/47/ŘI/1705149
002/17/BLV, ze dne 12.5.2017
10. Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, č.j. MMB/0204344/2017/Zah(DS), sp.zn.
OŽP/MMB/0162441/2017, ze dne 9.5.2017
11. Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j. MMB/0191746/2017,
sp.zn. OVLHZ/MMB/0164711/2017 ze dne 2.5.2017
12. Magistrát města Brna, odbor památkové péče, č.j. OPP/MMB/0164711/2017, sp.zn.
MMB/0164711/2017/SZ/d ze dne 5.5.2017
13. Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, č.j. MMB/0185316/2017/Kep, sp.zn.
4100/OÚPR/MMB/0164711/2017 ze dne 4.5.2017

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2211-17-0/Z01
sk. zn. A

61 / 61

