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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně
příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) 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 vydává
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
dle § 7 odst. 5 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“), že
záměr
„Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav – Přerov“, k. ú. Rohatec, Ratíškovice, okr. Hodonín
naplňuje dikci bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 49 – Silnice
všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky 2 km;
ostatní pozemní komunikace od stanovené délky 2 km a od stanovené návrhové intenzity dopravy
předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby
1 000 voz./24 hod. a
bude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
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Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace záměru dle ust. § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona.
Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona.
Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci
zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádá.
V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:
1.

Rozvést odůvodnění zvolené lokality pro umístění záměru v části „B Údaje o záměru“, podkapitole
„I. Základní údaje“, bod „5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant
s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení…“. Volbu lokality je třeba v dokumentaci
adekvátně odůvodnit, mj. také vzhledem k možným kumulativním či synergickým vlivům, případně
naopak střetům s ostatními záměry. V úvahu je třeba brát záměry stávající i dlouhodobě plánované a
zakotvené v územně plánovacích podkladech. Umístění záměru zdůvodnit zejména s ohledem na kolizi
záměru v aktuálně předkládané variantě se záměry nadmístního významu vymezených v Zásadách
územního rozvoje (ZÚR JMK).

2.

Vyjasnit rozpor v opatřeních z hlediska ochrany přírody a krajiny, zda má přednost opatření, že tok Járek
a jeho niva nebudou během výstavby dotčeny ani technicky upravovány a vodní režim lokality nebude
ovlivněn, anebo opatření, které v nivě Járku navrhuje dvě menší tůně. Součástí dokumentace by mělo
být minimálně upřesnění, že první zmíněné opatření se týká podmostí, anebo případně upřednostnění
prvého a vyřazení druhého. Návrh náhradních opatření č. 4-7 (bezlesý pás, úprava hospodaření ve
vybraných lesních porostech a převedení některých na lesy zvláštního určení) by měl výslovně zahrnovat
i vhodný postup jejich implementace do stávajících plánovacích dokumentů (LHP, LHO).

3.

Zaměřit se na to, zda je maximálně využito prostoru, který je přípustný pro umístění silnice z pohledu
správce sítě a který současně minimalizuje zásah do stávajících lesních porostů. Zároveň je třeba vyjasnit,
zda silnice II/432 bude i po stavbě D55 od Hodonína zachována.

4.

Zohlednit v dokumentaci závěry Biologického hodnocení, které udává významný negativní vliv
(hodnota -2) ve spojení s řešeným záměrem pro dotčené významné krajinné prvky (potok Járek a jeho
niva, lesní porost v lokalitách Roztrhánky a Židoviny), prvky územního systému ekologické stability
krajiny (nadregionální biokoridor KJM05T, lokální biocentrum U Roztrhánek) a zvláště chráněné druhy
(vážka jednoskvrnná, dudek chocholatý, skřivan lesní, žluva hajní), zejména s ohledem na to, že je v dílčí
části biologického hodnocení, ornitologickém průzkumu, závěrem uvedeno, že stavbu z pohledu dopadu
na ornitofaunu nelze doporučit. Zapracovat do dokumentace zejména opatření na stranách 48-49
biologického hodnocení, která vyplývají z biologického hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody,
jimiž bude podmíněn souhlas orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 k zásahu do VKP.

5.

Zaměřit se na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které budou stavbou negativně
ovlivněny, zejména s ohledem na to, že dle Biologického hodnocení „potok Járek je v úseku od průseku
až po železniční trať extrémně významnou lokalitou pro vodní druhy brouků a jedná se taktéž
o významnou lokalitu pro vážky s tím, že některé druhy brouků zde mají dokonce jedinou lokalitu na jižní
Moravě“.

6.

Zaměřit se na otázku zachování funkčnosti regionálního biokoridoru 133 Pánov – Koryto a lokálního
biocentra U Roztrhánek a také celkové propustnosti krajiny, zejména zajištění migrace živočichů a snížení
negativního vlivu na VKP les a vodní tok Járek, které budou záměrem nejvíce ovlivněny, zejména
s ohledem na to, že při nevhodném řešení mohou být dotčena významná rozmnožiště obojživelníků a
tím i jejich místní populace, komunikace každopádně zvýší úmrtnost obojživelníků při střetech s vozidly
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a tím i migrační prostupnost území pro tuto skupinu a také s ohledem na to, že z hlediska plazů je území
významné především výskytem ještěrky zelené, komunikace protíná území jejího souvislého výskytu a
může zvýšit i úmrtnost všech druhů plazů při střetech s vozidly a s přihlédnutím k tomu, že otevřené
plochy navazující na les, které budou částečně dotčeny, a jsou z hlediska ptáků hodnotným biotopem,
obdobným jako v nedaleké ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví
7.

Zaměřit se na snížení dopadů na významné biotopy, které se v předmětném území nachází, a to
konkrétně T5.4 Panonské stepní trávníky na písku a L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku,
popřípadě možnost zachování těchto biotopů.

8.

Zohlednit v dokumentaci skutečnost, že záměr zasahuje do chráněného ložiskového území Vracov
(č. 13860000), stanoveného pro ochranu výhradního ložiska lignitu Rohatec (ev. č. ložiska 3 138600).

9.

Vyhodnotit vliv umístění záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), zejména s ohledem na
to, že umístění záměru si vyžádá trvalý zábor PUPFL o rozloze 3,76 ha a dočasný zábor o rozloze 0,08 ha.
Vyhodnotit vliv umístění záměru na půdu a zemědělský půdního fond (ZPF).

10. Vyhodnotit vliv záměru na vodní zdroje, zejména s ohledem na to, že záměr zasahuje do ochranného
pásma vodního zdroje Gebhard-Zásada-Perunské, který se nachází jihozápadně od Rohatce v nivě řeky
Moravy a který má vyhlášena ochranná pásma I. stupně (Perunské, Gebhard-Zásada), II. stupně vnitřní
a II. stupně vnější (Rozhodnutí č.j. Vod.-1298-85/89/Ku-235 z 18. 4. 1989), protože celý záměr spadá do
oblasti II. stupně vnějšího (OPVZ 2b Rohatec Gebhard-Perunské-Zásada prameniště).
Krajský úřad neukládá povinnost zpracovat varianty umístění záměru, jakákoliv jiná lokalizace, než je uvedena
v oznámení záměru, by vyžadovala provedení zcela nového zjišťovacího řízení.
Krajský úřad doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli projednat způsob vypořádání připomínek
před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky uplatnily. Dokumentace bude Krajskému
úřadu předložena min. ve 3 písemných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě.

Odůvodnění:
Krajský úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona
obdržel dne 21.12.2020 oznámení společnosti Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1, IČ 70994234, zastoupené na základě plné moci ze dne 16.02.2018 společností EXprojekt s.r.o., se
sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno, o záměru „Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav –
Přerov“, k. ú. Rohatec, Ratíškovice, okr. Hodonín (dále jen „záměr“).
Záměr naplňuje dikci bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod č. 49 – Silnice
všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky 2 km;
ostatní pozemní komunikace od stanovené délky 2 km a od stanovené návrhové intenzity dopravy
předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby 1 000 voz./24 hod.
Krajský úřad zajistil zveřejnění oznámení záměru, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu
zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl
zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.
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Identifikační údaje:
Název:

Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav – Přerov

Umístění:

kraj:

Jihomoravský kraj

okres: Hodonín
k. ú.:

Rohatec, Ratíškovice

Oznamovatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, zastoupená
na základě plné moci ze dne 16.02.2018 společností EXprojekt s.r.o., se sídlem Heršpická 758/13,
619 00 Brno, IČ 29285801.
Zpracovatelem oznámení záměru je Ing. Petr Mynář (autorizovaná osoba dle zákona).

Charakteristika záměru:
Předmětem oznamovaného záměru je změna organizace silniční dopravy mezi obcemi Rohatec a Ratíškovice
na západní hranici ptačí oblasti vyvolaná zrušením železničního přejezdu č. P8155, k. ú. Ratíškovice a Rohatec.
Silnice III/4258 překonává trať č. 330 Břeclav – Přerov ve východním zhlaví žst. Rohatec po šestikolejném
přejezdu, který je 54 m dlouhý a z důvodu maximální traťové rychlosti v hlavních kolejích 160 km/h v těchto
parametrech nebezpečný. Záměr předpokládá jeho zrušení a nahrazení podchodem pod tratí pro pěší.
Podmínkou zahájení stavebních prací na přejezdové konstrukci je výstavba přeložky silnice III/4258, která má
nově probíhat severozápadně od stávající polohy mezi zaústěním stávajících obslužných komunikací
k zemědělským areálům při silnicích I/55 a III/4258 lesním porostem a částečně v souběhu s koridorem vedení
VN v délce cca 2,2 km. Přeložka je navržena jako dvoupruhová silnice kategorie S7, 5/70, se šířkou jízdního
pruhu 3 m a zpevněnou krajnicí 0,5 m. Přístup na staveniště bude zajištěn po silnicích III/4258 a I/55, případně
po železnici ze železničních stanic Rohatec a Moravský Písek. Realizace stavby přejezdu je uvažována v období
04/2024 – 09/2025, přičemž si vyžádá výluku na trati v délce 6 měsíců.
Základní parametry stavby:
 délka stavby, železniční část: 0,172 km
 délka stavby, silniční část:

2,190 km

 nové železniční mosty:

1 ks

 nové silniční mosty:

1 ks

 nové silniční opěrné zdi:

0,244 km

V rámci stavby bude přeložena část pozemní komunikace III/4258 mezi Rohatcem a Ratíškovicemi a stávající
přejezd nahrazen podchodem. Důvodem pro provedení stavby je odstranění nebezpečného místa na
koridorové trati druhého tranzitního koridoru – odstranění úrovňového křížení. Přeložka pozemní
komunikace současně odstraní problém s narůstající intenzitou silniční dopravy převedením této dopravy
mimo obydlenou oblast a připraví podmínky pro zapojení této komunikace do plánované mimoúrovňové
křižovatky na budoucí dálnici D 55.
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Zrušení stávajícího přejezdu P8155
Záměr předpokládá zrušení stávajícího přejezdu P8155. Uvažováno je s vyjmutím celopryžové konstrukce,
odstraněním závěrných zídek a konstrukčních vrstev vozovky. Vozovka bude nahrazena chodníkem o délce
cca 220 m, který naváže na stávající část komunikace na ulici Mírová (těsně u křižovatky ulic Mírová a
Nádražní), pokračuje v podchodu pod kolejištěm a ve vzdálenosti cca 115 m od stávajícího přejezdu se napojí
na stávající komunikaci směr Ratíškovice. Nově vybudovaný podchod pro pěší bude cca 25 m dlouhý, široký
cca 3 m a vysoký cca 2,5 m. Na obou stranách kolejiště jsou při vstupu do podchodu navržena schodiště šířky
cca 2 m (mezi madly). Schodiště a přilehlé rampy budou olemovány opěrnými zdmi o délce cca 310 m.
Podchod bude osvětlen. V rámci rekonstrukce železničního svršku bude vyjmut kolejový rošt a odtěženo
kolejové lože umožňující vybudování podchodu (v otevřeném výkopu). Provedena bude rovněž sanace
železničního spodku s případným odvodněním, úprava a ochrana staničního zabezpečovacího zařízení (SSZ)
a ostatních kabelů (ČD-Telematika, CETIN, SEE). Po zřízení sanačních vrstev bude následně dosypáno štěrkové
lože a položen kolejový rošt. Kolejové lože upraveno do požadovaného tvaru a budou obnoveny drážní stezky.
Před samotným zahájením stavebních prací na přejezdové konstrukci bude dokončena přeložka silnice
III. třídy. Stávající komunikace bude na konci úpravy na obou stranách kolejiště opatřena betonovými svodidly
jako zábrany proti případnému projetí silničními vozidly. Přeprava pěších a cyklistů bude v místě přejezdu
zachována.
Přeložka silnice III/4258
Realizace přeložky silnice č. III/4258 je podmínkou samotného zahájení stavebních prací na přejezdové
konstrukci. Nově navržená přeložka začíná v místě odbočení ze silnice I/55 mezi centrální části obce Rohatec
a části obce Rohatec-Kolonie. Odtud pokračuje severním směrem přes lokality Roztrhánky a Doubrava a
cca 1,2 km od stávajícího přejezdu se napojí na stávající silnici III/4258 směr Ratíškovice. Nová komunikace je
vedena v extravilánu obce, zalesněným prostředím a překonává cca v polovině vodoteč zásobující vodní
plochu Roztrhánky. Přes vodní tok Járek je komunikace převedena v náspu vysokém cca 4 m, po mostní
konstrukci s délkou přemostění cca 21 m (kolmá světlost mostního otvoru min. 17 m). Uvažovaná šířka mostu
je cca 9,1 m. Odvodnění mostní konstrukce bude provedeno vsakovacími jímkami. Silnice využívá koridor
vedení vysokého napětí a stávající lesní průseky. Celková délka přeložky je cca 2,19 km, včetně vybudování
dvou nových napojení (křižovatek). Silnice je navržena jako dvoupruhová, kategorie S7,5/70 (šířka jízdního
pruhu 3,0 m s příslušným rozšířením ve směrovém oblouku, s vodicím proužkem a zpevněnou krajnicí 0,5 m).
V rámci přeložky bude vybudováno i nové odvodnění charakteru nezpevněných příkopů ukončených dle
potřeby vsakovací jímkou. V případě extrémních přívalových dešťů je přetok směřován na okolní lesní
pozemky. Původní úsek silnice III/4258 v trase k trati v obci Rohatec-kolonie bude zaslepen.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru: 2024
Předpokládaný termín dokončení realizace záměru: 2025

Souhrnné vypořádání připomínek:
Ke zveřejněnému oznámení se v zákonné lhůtě vyjádřily: Jihomoravský kraj; Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně; Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Brno a
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí. Krajský úřad, odbor životního prostředí, oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí, jako orgán vedoucí zjišťovací řízení, si ve věci posouzení oznámení a
možných dopadů daného záměru na životní prostředí vyžádalo také vyjádření odboru životního prostředí
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Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení ochrany přírody a krajiny, oddělení vodního a lesního
hospodářství a oddělení technické ochrany životního prostředí.
 Jihomoravský kraj, č. j. JMK 11559/2021 ze dne 26.01.2021
Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení záměru s připomínkami v tom smyslu, že je třeba zajistit
koordinaci využívání území z hlediska širších územních vztahů, ale a nepožaduje jeho další posuzování ve
smyslu uvedeného zákona.
Vyjádření Jihomoravského kraje se opírá o dílčí vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu,
odboru dopravy a odboru regionálního rozvoje, která jsou jeho součástí:
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve svém vyjádření
uvádí, že v dalších fázích povolování záměru je proto nutno koordinovat využívání území v lokalitě s ohledem
na realizaci vedení 110 kV Rohatec – Hodonín a dálnice D55 a posoudit podmínky křížení záměru
s nadregionálním biokoridorem. Vzhledem ke skutečnosti, že záměr přeložení části silnice č. III/4258
prozatím není vymezen ani řešen v územně plánovací dokumentaci obcí, není prozatím upřesněna
koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů.
Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje konstatoval, že nemá k předloženému oznámení
záměru připomínky a nepožaduje jeho další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
Odbor regionálního rozvoje nemá k předloženému oznámení připomínky.
Vypořádání krajského úřadu: Krajský úřad bere na vědomí, že kraj nemá z hlediska životního prostředí
k záměru zásadní připomínky. Krajský úřad však nemůže při správní úvaze v rámci zjišťovacího řízení
opominout ani fakta taktéž zmíněná ve vyjádření kraje, a to o kolizi záměru v aktuálně předkládané variantě
se záměry nadmístního významu vymezených v Zásadách územního rozboje Jihomoravského kraje (ZÚR
JMK). Mimo jiné i z tohoto důvodu považuje krajský úřad za účelné podrobnější zpracování záměru formou
dokumentace a jeho vyhodnocení komplexním procesem EIA, zejména s ohledem na vyhodnocení vhodnosti
umístění záměru v území.
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS), č. j. KHSJM
70955/2019/BO/HOK ze dne 23.12.2019
KHS ve svém vyjádření konstatuje, že jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví oznámení
záměru akceptuje, s předmětným záměrem souhlasí a nepožaduje jeho další posouzení dle zákona.
Vypořádání krajského úřadu: Vyjádření je bez věcných připomínek, krajský úřad jej vzal na vědomí.

Krajský úřad, odbor životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, jako orgán vedoucí
zjišťovací řízení, si ve věci posouzení oznámení a možných dopadů daného záměru na životní prostředí
vyžádalo také vyjádření odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení ochrany
přírody a krajiny, oddělení vodního a lesního hospodářství a oddělení technické ochrany životního prostředí
(dále jen „OŽP KrÚ JMK“), č. j. JMK 16440, ze dne 03.02.2021:
Všechna dílčí vyjádření z hlediska zákona o vodách, zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech a zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu, jsou bez věcných připomínek. Připomínky má OŽP KrÚ JMK
z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany nerostného bohatství.

6/10

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
předpisů k tomuto zákonu:
Přílohy, zejména biologické hodnocení, migrační studii a dendrologický průzkum, považujeme pro účely
oznámení za dostatečně zpracované. V rámci kapitoly opatření k prevenci, vyloučení, snížení, resp.
kompenzaci nepříznivých vlivů požadujeme upřesnění, zda má přednost opatření ve znění, že tok Járek a jeho
niva nebudou během výstavby dotčeny ani technicky upravovány a vodní režim lokality nebude ovlivněn,
anebo opatření, které v nivě Járku navrhuje dvě menší tůně. V uvedených opatřeních spatřujeme rozpor;
součástí návrhu by tedy dle našeho názoru mělo být minimálně upřesnění, že první zmíněné opatření se týká
podmostí, anebo případně upřednostnění prvého a vyřazení druhého. Návrh náhradních opatření č. 4-7
(bezlesý pás, úprava hospodaření ve vybraných lesních porostech a převedení některých na lesy zvláštního
určení) by měl výslovně zahrnovat i vhodný postup jejich implementace do stávajících plánovacích
dokumentů (LHP, LHO). V oznámení postrádáme komentář k tomu, jak záměr reflektuje průběh silnice lesním
průsekem pod vedením VN, zejména, zda je maximálně využito prostoru, který je přípustný pro umístění
silnice z pohledu správce sítě a který současně minimalizuje zásah do stávajících lesních porostů.
Pozastavujeme se nad tvrzením ve zdůvodnění umístění záměru, že zrušením křižovatky silnic I/55 a II/432
v souvislosti se stavbou D55 se stane překládaná silnice III/4258 jediným příjezdem do Ratíškovic z jižního
směru. Předpokládáme, že silnice II/432 bude i po stavbě D55 od Hodonína zachována a silnice III/4258 se
stane maximálně jediným nejkratším příjezdem od D55, ale ne z jižního směru. Uvedené koresponduje
s odmítnutými variantami, které jsou v oznámení zmíněny, a řešením pouze předložené, která má ovšem ve
srovnání s nimi dle našeho názoru mnohem větší dopady na zájmy hájené zákonem č. 114/1992 Sb., jak lze
vyvodit z přiloženého biologického hodnocení. Biologické hodnocení mimo jiné udává významný negativní
vliv (hodnota -2) ve spojení s řešeným záměrem pro dotčené významné krajinné prvky (potok Járek a jeho
niva, lesní porost v lokalitách Roztrhánky a Židoviny), prvky územního systému ekologické stability krajiny
(nadregionální biokoridor KJM05T, lokální biocentrum U Roztrhánek) a zvláště chráněné druhy (vážka
jednoskvrnná, dudek chocholatý, skřivan lesní, žluva hajní). Současně je v dílčí části biologického hodnocení,
ornitologickém průzkumu, závěrem uvedeno, že stavbu z pohledu dopadu na ornitofaunu nelze doporučit.
Toto konstatování není v předloženém oznámení zahrnuto. V návaznosti na posledně uvedené se
domníváme, že záměr by měl být posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.
Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 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:
Stavba zasahuje do chráněného ložiskového území Vracov (č. 13860000), stanoveného pro ochranu
výhradního ložiska lignitu Rohatec (ev. č. ložiska 3 138600). Evidencí a ochranou výhradního ložiska je
pověřena Česká geologická služba, útvar Geofond. Vzhledem k situování stavby v chráněném ložiskovém
území bude třeba vyžádat si závazné stanovisko podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb.
Vypořádání krajského úřadu: Vyjádření OŽP KrÚ JMK je ve většině bodů bez věcných připomínek k řešení
záměru či k obsahu oznámení záměru. Nelze však opomenout vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny,
které zásadním způsobem poukazuje na možné vlivy umístění záměru vzhledem k chráněným částem přírody,
významným krajinným prvkům a předmětům ochrany. V dokumentaci je třeba podrobněji zdůvodnit
umístění záměru a zohlednit závěry Biologického hodnocení, zejména s ohledem na to, že jím byly
vyhodnoceny významné negativní vlivy umístění záměru na tyto složky životního prostředí. Je také nutné
zohlednit vlivy umístění záměru na vymezené chráněné ložiskové území, do něhož záměr zasahuje, zejména
s ohledem na ochranu nerostného bohatství.
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 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (dále jen „ČIŽP“), zn. ČIŽP/47/2021/63,
ze dne 29.01.2021
Ve svém vyjádření požaduje další stupeň posouzení předmětného záměru v procesu EIA, tj. zpracování
dokumentace EIA, vzhledem k tomu, že předložený záměr má dle předloženého Hodnocení vlivu zásahu na
zájmy ochranu přírody negativní vliv na některé zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., a dotýká se více
zájmů ochrany přírody, zároveň se jedná o vybudování zcela nové silnice, vedoucí přes PUPFL, přerušující
navíc nadregionální biokoridor, kdy realizace záměru vyžaduje trvalý zábor PUPFL ve výši cca 3,76 ha a
dočasný zábor cca 0,08 ha.
Vypořádání krajského úřadu: Krajský úřad shledal, že v příloze oznámení záměru (Biologickém hodnocení) je
v závěru konstatováno, že záměr má negativní vliv na některé zájmy chráněné zákonem 114/1992 Sb.,
zejména na významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště chráněné druhy rostlin a
živočichů a že negativně ovlivní biodiverzitu území, ovlivňuje zejména reprodukční kapacitu a funkční vazby
místních ekosystémů. Krajský úřad proto tímto závěrem zjišťovacího řízení doporučuje zaměřit se
v dokumentaci záměru mj. na otázku ochrany přírody a krajiny, ochranu chráněných částí přírody a biotopů,
jak je uvedeno ve výroku tohoto odůvodněného písemného závěru zjišťovacího řízení. Krajský úřad vzal
v úvahu, že na str. 26 oznámení záměru je uvedeno, že záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje,
který v současné době není využíván pro lidskou potřebu, avšak může být záměrem ovlivněn, a proto
doporučil zohlednit ochranu tohoto zdroje v dokumentaci. Krajský úřad zohlednil také skutečnost uvedenou
v oznámení na str. 15 oznámení záměru o tom, že záměrem dojde k trvalému záboru PUPFL o rozloze 3,76 ha
a dočasnému záboru PUPFL o rozloze 0,08 ha a s ohledem na značnou výši trvalého záboru PUPFL doporučil
v dokumentaci vyhodnotit vlivy záměru na PUPFL pro zohlednění významu lesa jako významného krajinného
prvku a významné složky životního prostředí.
 Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Hodonín“), č. j. MUHOCJ 4775/2021,
ze dne 21.01.2021
MěÚ Hodonín nemá z hlediska ochrany vod, ovzduší, ZPF a PUPFL a odpadového hospodářství k oznámení
záměru připomínky. Z hlediska ochrany přírody a krajiny, tedy z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu doporučuje záměr
posoudit podle zákona 100/2001 Sb.
MÚ Hodonín při zpracovávání dokumentace doporučuje:
1. Zaměřit se na otázku zachování funkčnosti regionálního biokoridoru 133 Pánov – Koryto a lokálního
biocentra U Roztrhánek a také celkové propustnosti krajiny, zejména zajištění migrace živočichů a snížení
negativního vlivu na VKP les a vodní tok Járek, které budou záměrem nejvíce ovlivněny.
2. Zaměřit se na snížení dopadů na významné biotopy, které se v předmětném území nachází, a to konkrétně
T5.4 Panonské stepní trávníky na písku a L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku, popřípadě možnost
zachování těchto biotopů.
3. Zaměřit se na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které budou stavbou negativně
ovlivněny.
4. Zapracovat do projektů opatření na stranách 48-49 biologického hodnocení, která vyplývají z biologického
hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody, jimiž bude podmíněn souhlas zdejšího orgánu ochrany
přírody podle § 4 odst. 2 k zásahu do VKP.
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Vypořádání krajského úřadu: Krajský úřad shledal, že v příloze oznámení záměru (Biologickém hodnocení) je
v závěru konstatováno, že záměr má negativní vliv na některé zájmy chráněné zákonem 114/ 1992 Sb.,
zejména na významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště chráněné druhy rostlin a
živočichů a že negativně ovlivní biodiverzitu území, ovlivňuje zejména reprodukční kapacitu a funkční vazby
místních ekosystémů. Krajský úřad proto tímto závěrem zjišťovacího řízení doporučuje zaměřit se
v dokumentaci záměru mj. na otázku ochrany přírody a krajiny, ochranu chráněných částí přírody a biotopů,
jak je uvedeno ve výroku tohoto odůvodněného písemného závěru zjišťovacího řízení.

Krajský úřad vyhodnotil došlé připomínky jako závažné, které dostatečně prokazují potřebu dalšího
pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona.
Dle ust. § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací
řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. Krajský úřad ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru
a v doručených vyjádřeních. Zjišťovací řízení poukázalo na hlavní problematické aspekty záměru, kterými je
třeba se nadále zabývat. Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze
konstatovat, že záměr je třeba dále posoudit ve smyslu zákona, zejména s ohledem na vyjádření orgánů
ochrany přírody a krajiny a ČIŽP.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž
nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad zasílá ve smyslu ust. § 7 odst. 4 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.
Krajský úřad upozorňuje dotčenou obec Rohatec a dotčenou obec Ratíškovice na povinnost dle ust. § 16
odst. 2 zákona vyvěsit informaci o tomto závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj
nahlížet, neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce, a to po dobu nejméně 15 dnů. Dotčená obec
Rohatec a dotčená obec Ratíškovice v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona neprodleně zašle písemné
vyrozumění o dni vyvěšení krajskému úřadu.

Ing. Jiří Hájek, v. r.
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Mgr. Bc. Vendula Wernhartová

Příloha: Došlá vyjádření (obdrží oznamovatel/jeho zástupce)
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Rozdělovník:
Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na
úřední desce a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:
Obec Rohatec, k rukám starosty, Květná 359/1, 696 01 Rohatec
Obec Ratíškovice, k rukám starosty, U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Obdrží dotčené orgány:
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní tř. 373/25, 695 01 Hodonín
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, Plucárna 1a,
695 27 Hodonín
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Obdrží na vědomí:
Městský úřad Hodonín, Obecný stavební úřad, Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín 1
Městský úřad Hodonín, odbor dopravních a správních agend, Národní tř. 373/25, 695 01 Hodonín
Drážní úřad, pracoviště Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
INVEK s.r.o., Ing. Petr Mynář, Vinohrady 998/46, 639 00 Brno
Obdrží na vědomí včetně kopií vyjádření:
EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno

Potvrzení o vyvěšení (provede obec Rohatec, obec Ratíškovice a Jihomoravský kraj)
Vyvěšeno na úřední desce dne:
razítko a podpis
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