Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Dle rozdělovníku

Č. j.:
JMK 102754/2010

SpZn:
S-JMK 102754/2010 OŽP/Svo

Vyřizuje/linka
Ing. Svobodová/2636

V Brně dne:
27.8. 2010

„SILNICE II/385 OBCHVAT HRADČANY“, k. ú. Sentice, Hradčany a Tišnov,
okr. Brno – venkov – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad
ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel
dne 19. 7. 2010 oznámení společnosti Dopravoprojekt Brno, a.s., se sídlem Kounicova 13,
658 30 Brno, IČ: 25564901 o záměru „SILNICE II/385 OBCHVAT HRADČANY“, k. ú.
Sentice, Hradčany a Tišnov, okr. Brno – venkov, s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona.
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) –
bod 9.1 sloupec B – Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních
komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, 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.
Identifikační údaje:
Název:
Umístění:

Silnice II/385 obchvat Hradčany
Jihomoravský kraj
okres Brno-venkov
obec Sentice, obec Hradčany a město Tišnov
k. ú. Sentice, k.ú. Hradčany a k.ú. Tišnov

Oznamovatel: Dopravoprojekt Brno, a.s., se sídlem Kounicova 13, 658 30 Brno, IČ:
25564901
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Charakter záměru: Silnice II/385 je významnou dopravní komunikací v severozápadní části
Jihomoravského kraje a spojnicí krajského města s Českomoravskou
vysočinou. V současné době vede v řešeném úseku převážně jako uliční
komunikace hustou obytnou zástavbou obce Hradčany. Předmětem záměru je
novostavba obchvatové komunikace obce Hradčany, silnice II/385 vedoucí
převážně extravilánem obce a navazuje na obchvat obce Čebín. Celková délka
je 1,680 km. Komunikace je navržena v kategorii S 9,5/80. Realizací obchvatu
se očekává zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zlepšení
životního prostředí v obci z hlediska exhalací a hluku.
Zahájení výstavby: jaro 2014
Dokončení výstavby: 2015
Souhrnné vypořádání připomínek:
V průběhu řízení se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: ČIŽP – OI Brno, Krajská
hygienická stanice Jihomoravského kraje, Městský úřad Tišnov a občanské sdružení Občané
za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích.
ČIŽP – OI Brno z hlediska ochrany ovzduší sděluje, že obchvat bude význačným liniovým
zdrojem znečištění ovzduší, který však nahradí stávající silnici, která prochází středem města.
Požaduje dopracování rozptylové studie o vyhodnocení imisního stavu i pro území mimo
střed města. Dále upozorňuje na nesprávné uvedení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Z hlediska ochrany vodotečí a zadržování vody v krajině požaduje řešit odvedení srážkových
vod z komunikací zásakem. Při úpravě vodních toků je nutno zabránit jejich znečištění.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se záměrem nesouhlasí, jelikož nebylo
možné z vypracované dokumentace posoudit veškerá zdravotní rizika pro dotčenou populaci.
Požaduje vypracování hlukové a rozptylové studie, které budou hodnotit dopad na obyvatele
obce Čebín v případě, kdyby došlo k realizaci záměru „Silnice II/385 Obchvat Hradčany“ a
nedošlo k realizaci obchvatu Čebína. Pro výše uvedenou situaci požaduje také zpracování
hodnocení zdravotních rizik oprávněnou osobou.
Městský úřad Tišnov - Odbor územního plánování a stavebního řádu sděluje, že záměr je
v souladu s koncepcemi dopravní infrastruktury platných územních plánů obce Sentice a obce
Hradčany a platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov.
Občanské sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích“ uplatnilo zejména tyto připomínky
- navrhuje výhodnější varianty trasy obchvatu
- požaduje posouzení všech variant
- požaduje posouzení záměrů obchvat Čebína a obchvat Hradčan jako celku
- požaduje dopracování z hlediska vlivu na ovzduší
- požaduje doplnění oznámení o vyjádření souladu záměru s územně plánovací dokumentací
- požaduje zastavit proces EIA z důvodu absence SEA hodnocení pro varianty změn
územního plánu
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, uvádí, že ve smyslu
§ 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
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předpisů nemůže mít hodnocený záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast. Dále požaduje vypracování rozptylové studie osobou s příslušnou
autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v souladu s ust. § 3 odst. 9 tohoto
zákona. Rozptylová studie bude zpracována variantně – tedy srovnáním stávajícího stavu (bez
obchvatu se stávajícími intenzitami dopravy) a navrženého stavu (s obchvatem a max.
intenzitou dopravy – 23900 vozidel, z toho 3800 nákladních). Stávající imisní pozadí bude
převzato z Generální rozptylové studie JMK. Modelování rozptylu znečišťující látky PM10
bude zohledňovat skutečnost, že území obce Hradčany náleželo v letech 2005 a 2006 do
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Odbor životního prostředí vyhodnotil došlé připomínky jako závažné, které dostatečně
prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Závěr:
Záměr „Silnice II/385 obchvat Hradčany“, k. ú. Hradčany, k.ú. Sentice a k.ú.
Tišnov, okr. Brno – venkov naplňuje dikci bodu 9.1, kategorie II, přílohy č. 1 zákona
č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení
provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr
bude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.
Oznámení bylo předloženo v rozsahu podle přílohy č. 3 zákona. V průběhu
zjišťovacího řízení obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje k tomuto oznámení
nesouhlasná vyjádření a požadavky na doplnění, z toho důvodu stanoví oznamovateli
povinnost zpracovat dokumentaci ve smyslu § 8 zákona v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona.
Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu § 19 odst. 1 zákona.
Zpracovatel dokumentace při jejím zpracování vezme 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:






dopracování rozptylové studie o vyhodnocení imisního stavu (podle požadavku ČIŽP
– OI Brno a KrÚ JMK Brno)
vypracovat hlukovou a rozptylovou studii (dle požadavku KHS Jihomoravského
kraje)
zpracovat hodnocení zdravotních rizik autorizovanou osobou (dle požadavku KHS
Jihomoravského kraje)
posoudit všechny varianty a zdůvodnit výběr zvolené varianty trasy obchvatu (dle
požadavku OS Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích)
posoudit záměry obchvat Čebína a obchvat Hradčan ve všech vzájemných
souvislostech nejlépe formou jedné dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí
(ve vazbě na závěr zjišťovacího řízení pro záměr „Silnice II/385 obchvat Čebín“
vydaný zdejším odborem pod č.j. JMK 90540/2010 ze dne 23.7.2010).

Krajský úřad Jihomoravského kraje doporučuje zpracovateli dokumentace
a oznamovateli projednat způsob vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace
se správními úřady a dalšími subjekty, které tyto připomínky uplatnily.
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Dokumentace bude Krajskému úřadu Jihomoravského kraje předložena v
písemných vyhotoveních a 2 x v elektronické podobě.
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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 Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona
závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům.
Dotčené obce Sentice a Hradčany a dotčené město Tišnov žádáme ve smyslu
ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění
informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední
desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je
nejméně 15 dní. Současně dotčené obce Sentice a Hradčany a dotčené město Tišnov
žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a
o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

otisk razítka

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

IČ
70888337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541651111

Fax
541651579

E-mail
svobodova.lenka@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Rozdělovník:
Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na
úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění
textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední
desce:
- Obec Hradčany, k rukám starosty, Tišnovská 131, 666 03 Tišnov
- Obec Sentice, k rukám starosty, Sentice 71, 666 03 Sentice
- Město Tišnov, k rukám starosty, Náměstí míru 111, 666 19 Tišnov
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:
- Městský úřad Tišnov, OŽP, Náměstí míru 111, 666 19 Tišnov - DS
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS
- ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS
Dále obdrží:
- Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Náměstí míru 111,
666 19 Tišnov – DS
- MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice - DS
- MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno –DS
- Ing. Dalibor Vostal, Kounicova 31, 602 00 Brno
- Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 13, 658 30 Brno – DS
Potvrzení o zveřejnění (provede pouze Jihomoravský kraj, obce Hradčany a Sentice a město
Tišnov).
Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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