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„Rekreační přístav Petrov“, k.ú. Petrov u Hodonína, okr. Hodonín - 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
11.3.2010 oznámení Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Vinohrady, IČ 67981801 o záměru „Rekreační přístav Petrov“, k.ú. Petrov u Hodonína,
okr. Hodonín.
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) –
bod 10.9 – Rekreační přístavy na jachty a malé čluny.
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:

Rekreační přístav Petrov
Jihomoravský kraj
okres: Hodonín
obec: Petrov
k.ú.
Petrov u Hodonína

Oznamovatel: Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 - Vinohrady,
IČ 67981801
Charakter záměru: Záměrem oznamovatele je vybudování nového rekreačního přístavu na
Baťově kanále v severozápadní části obce Petrov, na okraji intravilánu, jež má vzniknout
rozšířením stávajícího koryta Baťova kanálu. Rekreační přístav má sloužit k zajištění
dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého stání rekreačních plavidel a zajištění
servisních služeb (čerpání pohonných hmot, napojení na el. energii a pitnou vodu, odběr
fekálních a nádních vod, odběr komunálního odpadu). Současně má plnit funkci
ochranného přístavu za povodní a v omezeném režimu také funkci zimního přístavu.
Záměr bude zahrnovat přístavní bazén (plocha 4 120 m2), přístavní mola – 44 stání pro

plavidla různé velikosti + 1 servisní stání), servisní zázemí, přeložku cyklostezky,
parkoviště ( 8 osobních aut) a napojení na potřebnou infrastrukturu.
Souhrnné vypořádání připomínek:
V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřila Česká inspekce životního
prostředí – OI Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, pracoviště
Hodonín, Jihomoravský kraj, Městský úřad Hodonín, OŽP a KrÚ JMK, OŽP ( z hlediska
vlivu záměru na lokality soustavy Natura).
ČIŽP OI Brno – sděluje:
- Z hlediska ochrany vod- je třeba zabezpečit přístav tak, aby v případě zvýšeného
průtoku a povodni nemohlo dojít k úniku přečerpávaných splaškových vod do toku, je
nutno stavebně zabezpečit sklad PHM tak, aby nemohlo při zvýšeném průtoku a
záplavách dojít k jeho vyplavení a úniku ropných látek do toku. Při přečerpávání
splaškových vod z lodí je nutno přijmout taková technická opatření, aby nemohlo dojít
k úniku splaškových odpadních vod do toku. Čerpání PHM do lodí musí odpovídat
zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách. V žádném případě nesmí být stáčeny pohonné hmoty
v blízkosti vodního toku nebo přímo do lodí.
- Z hlediska ochrany přírody- požadujeme , aby plánované kácení zeleně bylo provedeno
mimo dobu hnízdění ptactva, tj. ne od 15. března do 15. srpna.
Krajská hygienická stanice JMK vydala vyjádření z hlediska ochrany veřejného zdraví
v tom smyslu, že nepožaduje záměr dále posuzovat dle cit. zákona.
Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení záměru bez připomínek a nepožaduje
jeho další posuzování ve smyslu uvedeného zákona.,
Městský úřad Hodonín, OŽP se vyjádřil formou 6 dílčích vyjádření.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny – Záměr doporučujeme posoudit podle zákona č.
100/2001 Sb., protože lokální ÚSES a významné krajinné prvky (VKP) jím budou přímo,
ač omezeně, jak vyplývá z předložených posudků a dokumentace, ovlivněny. V tomto
ohledu doporučujeme:
- Zaměřit se zejména na otázku zachování funkčnosti lokálního biokoridoru Baťův kanál
v souvislosti, že byl v nedávné době upraven na kolaudovaný stav (splavněn), což bylo
doprovázeno výrazným úbytkem doprovodných porostů a rozsahu litorální zóny, téměř
v celé délce. Dle našeho názoru je další oslabování funkce koridoru nežádoucí, případně
by mělo být v lokalitě před zahájením stavby v projektu vyřešeno adekvátní náhradou
doprovodné zeleně geograficky původních dřevin, která je rovněž z hlediska obecné
ochrany i ptačí oblasti |Bzenecká Doubrava- Strážnické Pomoraví záměrem dotčena
nejvíce, a dle naturového a biologického posouzení znamená potravní a stanovištní
nabídku i zvláště chráněným druhům ptáků.
- Zaměřit se na výskyt tajničky rýžové a toto místo buď v rámci možností zachovat nebo
již v projektu určit pro přesazení vhodnou lokalitu
- Zapracovat do, projektu opatření na str. 61-63 oznámení, které vyplývají z biologického
hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody a hodnocení záměru na území soustavy
Natura podle § 45i stejného zákona, jimiž bude podmíněn souhlas zdejšího orgánu
ochrany přírody podle § 4 odst. 2 k zásahu do VKP

Z hlediska ochrany vod- záměr je možný za dodržení podmínek pro fázi stavby, uvedených
ve vyjádření ( podklady a podmínky potřebné k povolení záměru, jako vodního díla a
zásady zabraňující znečištění povrchových vod během realizace záměru o jeho dalšího
provozu).
Z hlediska odpadového hospodářství – nemáme připomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší není MěÚ Hodonín dotčeným orgánem státní správy
v územním a stavebním řízení. K záměru nemáme připomínky. Při provozování lodních
motorů je nutné dodržovat vyhlášku MŽP č. 455/2006 Sb., kde jsou uvedeny požadavky na
kvalitu lodních paliv.
Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme:
Výstavbou rekreačního přístavu v k.ú. Petrov budou dotčeny pozemky p.č. KN 1305/8,
1307, 1304, 1297, 2092. Pozemek p.č. KN 1305/8 jež součástí ZPF v kultuře trvalý travní
porost. Před územním a stavebním řízením je nutné, aby investor požádal orgán ochrany
ZPF o udělení souhlasu s odnětím tohoto pozemku ze ZPF v souladu se zákonem č.
334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska PUPFL a hospodaření v lesích – není námitek.
KrÚ JMK, OŽP- odd. ochrany přírody a krajiny.
Orgánu ochrany přírody bylo předloženo posouzení vlivů záměru na evropsky významné
lokality a ptačí oblast dle §§ 45h a 45i zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, zpracované autorizovanou osobou Mgr. Stanislavem
Mudrou.
Ze závěru vypracovaného posouzení Mgr. Stanislavem Mudrou, zejména z podkladů
získaných zpracovatelem z biologického průzkumu lokality, z předpokládané míry a
intenzity pravděpodobných vlivů na předměty ochrany soustavy Natura, je na základě
uvedených skutečností zpracovatelem konstatováno, že realizace záměru „Rekreační
přístav Petrov,“k.ú. Petrov u Hodonína, nebude mít negativní vliv na předměty ochrany
lokalit soustavy Natura 2000, a to na EVL Strážnicko (CZ0623797) ani na Ptačí oblast
Bzenecká Doubrava- Strážnické Pomoraví (CZ0621025).
K disperzní schopnosti imág ohniváčka za minimálního záboru přírodních biotopů u všech
dotčených předmětů ochrany je zpracovatelem posouzení konstatováno, že lze vyloučit
negativní vliv na integritu lokalit soustavy Natura 2000.
Zpracovatel navrhl zmírňující opatření a další doporučení:
- Zemní práce na odstranění břehové linie omezit na období říjen- březen.
- V průběhu výstavby provádět opatření ke snížení prašnosti v oblasti záměru.
- Kácení dřevin provádět mimo vegetační období, s náhradní výsadbou dřevin
v odpovídajícím druhovém složení.
Orgán ochrany přírody a krajiny se ztotožňuje s navrženými opatřeními a
doporučeními v posouzení, současně považuje za nezbytné jejich zpracování do dalších
stupňů PD a předložení k dalšímu vyjádření.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil
všechna doručená vyjádření a konstatuje, že v žádném z nich nejsou uvedeny požadavky,
které by vyžadovaly další pokračování procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Požadavky, uvedené ve vyjádření ČIŽP OI Brno, MěÚ Hodonín OŽP a KrÚ JMK, odd.
ochrany přírody a krajiny musí být zohledněny v podmínkách navazujících správních
rozhodnutí.

Závěr:
Záměr „Rekreační přístav Petrov“, k.ú. Petrov u Hodonína, okr. Hodonín naplňuje dikci
bodu 10.9, 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
nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
pozdějších předpisů
ze předpokladu dodržení následujících podmínek:
1) Zemní práce na odstranění břehové linie omezit na období říjen- březen
2) V průběhu výstavby provádět opatření ke snížení prašnosti v oblasti záměru
3) Kácení dřevin provádět mimo vegetační období, s náhradní výsadbou dřevin
v odpovídajícím druhovém složení
Dále budou dodržena opatření k prevenci vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů uvedená v kapitole D.IV. na str. 61-63 oznámení záměru.
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.
Dotčenou obec Petrov 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
žádáme obec Petrov o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na
úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění (např. v místním rozhlase) Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje.
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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 Petrov, k rukám starostky, Petrov 113, 696 65 Petrov
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno- zde
Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:
Městský úřad Hodonín, OŽP, Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín- DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Územní pracoviště Hodonín, Plucárna
1a, 695 26 Hodonín-DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno-DS
Obdrží na vědomí:
Městský úřad Hodonín, stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín-DS
MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno-DS
MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice-DS
Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 – DS
M-envi s.r.o., Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy - DS
Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obec Petrov a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis

