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„I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova“, k. ú. Husovice, Maloměřice,
Židenice, okr. Brno-město – zveřejnění dokumentace záměru posuzovaného ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 17.08.2017 dokumentaci
záměru „I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova“, k. ú. Husovice,
Maloměřice, Židenice, okr. Brno-město, od oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, závod Brno, Šumavská 33,
602 00 Brno. Oznamovatel zařadil záměr dle přílohy č. 1 k zákonu pod bod 9.1. kategorie II ─
Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I). Krajský úřad požádal ve smyslu ustanovení § 23 odst. 3 zákona
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) o vyjádření k zařazení záměru do příslušné kategorie a do
příslušného sloupce podle přílohy č. 1 zákona, neboť z textu dokumentace dle názoru krajského
úřadu vyplývalo, že nelze vyloučit možnost označení záměru jako silnice pro motorová vozidla.
Krajský úřad následně dne 15.09.2017 obdržel vyjádření MŽP v tom smyslu, že kategorii záměru je
třeba změnit a že záměr naplňuje dikci bodu 9.3 – Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a
pozemních komunikací, které mohou být označeny jako silnice pro motorová vozidla podle
zvláštního právního předpisu, kategorie I přílohy č. 1 k zákonu. Záměr proto podléhá posouzení
podle zákona. Příslušným úřadem k posouzení takto zařazeného záměru je podle zákona MŽP. Za
účelem zajištění rychlosti a hospodárnosti posouzení a rovněž s ohledem na blížící se nabytí
účinnosti novely zákona, podle které obdobné záměry budou posuzovány krajskými úřady,
přeneslo MŽP v souladu s § 23 odst. 4 zákona po dohodě s orgánem kraje posouzení předmětného
záměru na Krajský úřad Jihomoravského kraje. Oznamovatel doplnil dokumentaci s uvedením
správné kategorie záměru dne 21.09.2017.
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii I, bod 9.3, sloupec A – Novostavby, rozšiřování a
přeložky dálnic a pozemních komunikací, které mohou být označeny jako silnice pro motorová
vozidla podle zvláštního právního předpisu.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona v příloze kopii
dokumentace zpracované podle přílohy č. 4 zákona dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům.
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Dokumentace je k nahlédnutí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí, u Mgr. Zlevorové v kanceláři č. 415A v úředních dnech 8:00-17:00 hod., v jiných dnech
po předchozí telefonické domluvě. Dále je zveřejněna v Informačním systému EIA na adrese
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr pod kódem JHM1409.
Dotčené statutární město Brno, MČ Brno-Maloměřice a Obřany, statutární město Brno,
MČ Brno-Židenice a statutární město Brno, MČ Brno-sever, žádáme ve smyslu ustanovení § 16
odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o dokumentaci
a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní,
doporučujeme ji však prodloužit o dalších 15 dní. Současně žádáme statutární město Brno,
MČ Brno-Maloměřice a Obřany, statutární město Brno, MČ Brno-Židenice a statutární město
Brno, MČ Brno-sever o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední
desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Podle § 8 odst. 3 zákona mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené
územní samosprávné celky zaslat písemné vyjádření k dokumentaci záměru Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění. Za den zveřejnění se považuje
den, kdy došlo k vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce kraje. K vyjádřením zaslaným
po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet. Obdržená vyjádření budou podkladem ke zpracování
posudku ve smyslu § 9 odst. 2 zákona a k vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí ve smyslu § 10 odst. 1 zákona. Ve vyjádřeních uvádějte naši spisovou značku.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek, v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Vendula Zlevorová

Příloha: dokumentace záměru (Mgr. Tomáš Šikula, srpen 2017)
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Rozdělovník:
Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy se žádostí
o zveřejnění na úřední desce, o zpřístupnění textu dokumentace pro veřejnost, o zpětné
vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce a se žádostí o vyjádření k dokumentaci ve lhůtě
do 30 dnů:
Statutární město Brno, MČ Brno-Maloměřice a Obřany, k rukám starostky, Selská 66, 614 00 Brno
Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, k rukám starosty, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Statutární město Brno, MČ Brno-sever, k rukám starosty, Bratislavská 70, 601 47 Brno
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady včetně přílohy se žádostí o vyjádření k dokumentaci
ve lhůtě do 30 dnů:
Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 602 00 Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Obdrží na vědomí s přílohou:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice
Obdrží na vědomí bez přílohy:
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
Úřad městské části města Brna Brno-Maloměřice a Obřany, stavební úřad, Selská 66, 614 00 Brno
Úřad městské části města Brna Brno-Židenice, odbor výstavby a územního plánování, Gajdošova 7,
615 00 Brno
Úřad městské části města Brna Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, 601 47 Brno
Drážní úřad, pracoviště Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
HBH Projekt, spol. s r.o., Mgr. Tomáš Šikula, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, závod Brno,
Šumavská 33, 602 00 Brno
Potvrzení o zveřejnění (provedou statutární město Brno, MČ Brno-Maloměřice a Obřany,
statutární město Brno, MČ Brno-Židenice a statutární město Brno, MČ Brno-sever a Jihomoravský
kraj)
Vyvěšeno na úřední desce dne:
razítko a podpis
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