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 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 18.05.2011 oznámení Ing. 
Antonína Pechala, CSc., Ovocná 12, 621 00 Brno, IČ 105 49 439, zastoupeného Ing. Daliborem 
Vostalem, DAVOS – Služby pro ekologii, Kounicova 31, 602 00 Brno, o záměru „Rekonstrukce 
silnice II/387 Bořínov – Nedvědice, hraniční most 387-012“, k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem, okr. 
Brno-venkov a k.ú. Ujčov, okr. Žďár nad Sázavou.  

Záměr je uveden v příloze č.1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 
9.1 – Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry 
neuvedené v kategorii I).  

Jedná se o záměr umístěný na území dvou krajů, Jihomoravského a kraje Vysočina. 
Oznamovatel v souladu s § 6 odst. 1 zákona zaslal oznámení Ministerstvu životního prostředí (dále 
jen „MŽP“) k určení, který krajský úřad je příslušný k provedení procesu posuzování záměru na 
životní prostředí. MŽP ve smyslu § 6 odst.1 zákona postoupilo oznámení  Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje k dalšímu řízení svým sdělením č.j. 38043/ENV/11 ze dne 13.5.2011. 

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:  Rekonstrukce silnice II/387 Bořínov – Nedvědice, hraniční most 387-012  
Umístění:  kraj  Jihomoravský kraj  a  Kraj Vysočina 
 okres  Brno-venkov  a  Žďár nad Sázavou 
  městys  Nedvědice  a  obec Ujčov 
   k.ú.  Nedvědice pod Pernštejnem  a  Ujčov 

Váš dopis zn.:  

Dle rozdělovníku 
 

Ze dne:  
Č. j.: JMK 70340/2011 
Sp. zn.: S-JMK 70340/2011 OŽP/Br 
Vyřizuje: Ing. Lucie Beránková 
Telefon: 541652214 
Datum:  30.06.2011 

 

„Rekonstrukce silnice II/387 Bořínov – Nedvědice, hraniční most 387-012“, k.ú. Nedvědice pod 
Pernštejnem, okr. Brno-venkov a k.ú. Ujčov, okr. Žďár nad Sázavou -  závěr zjišťovacího řízení ve 
smyslu ustanovení § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů 
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Oznamovatel: Ing. Antonín Pechal, CSc., Ovocná 12, 621 00 Brno, IČ 105 49 439 

Charakteristika záměru:  
Záměrem je rekonstrukce – modernizace stávající silnice v celkové délce 0,645 km vč. 

výstavby nového mostu přes řeku Svratku a nového mostku přes Chlébský potok. Jedná se o 
liniovou stavbu z větší části kopírující současný stav. Nový most je navržený tak, aby v budoucnu 
mohl být dobudovaný uvažovaný obchvat Bořínova kompletně. 

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního úřadu sděluje, že záměr není 
v přímém rozporu s územním plánem obce Nedvědice.  

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování sděluje, že záměr není 
v rozporu s územním plánem obce Ujčov.    

Zahájení výstavby: jaro 2012 
Dokončení výstavby: konec roku 2012 

Souhrnné vypořádání připomínek: 
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: Městský úřad Tišnov, OŽP; Krajská hygienická 

stanice Jihomoravského kraje; Krajská hygienická stanice kraje Vysočina; Česká inspekce životního 
prostředí, OI Brno; Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod; Krajský úřad kraje 
Vysočina, OŽP a Jihomoravský kraj. 

Vyjádření Městského úřadu Tišnov, OŽP se skládá z dílčích vyjádření: 
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon): OŽP MěÚ 

Tišnov jako vodoprávní úřad vydal souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) a § 17 odst. 3 
vodního zákona formou závazného stanoviska pod č. MUTI 7571/2011/OŽP/Ce dne 
13.4.2011.  

Z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF): je nutné žádat dle § 9 
tohoto zákona o souhlas s odnětím půdy ze ZPF u OŽP MěÚ Tišnov. V souladu s ust. § 7 
odst. 3 citovaného zákona je nutné před zpracováním zadání staveb projednat se zdejším 
orgánem ochrany ZPF návrh trasy pozemní komunikace a požádat písemně o vydání jeho 
souhlasu. 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu: upozorňuje, že záměrem dojde k zásahu do porostu 
dřevin rostoucích mimo les, k tomu je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny 
dle ustanovení § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a 
ustanovení § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaného místně 
příslušným obecním úřadem. V případě kácení dřevin na silničních pozemcích je nutné 
postupovat v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 citovaného zákona a požádat příslušný 
obecní úřad o vydání rozhodnutí – viz vyjádření MěÚ Tišnov, OŽP. V případě nutného 
zásahu do břehového porostu vodního toku (neregistrovaný VKP) je nutné požádat Městský 
úřad Tišnov, odbor životního prostředí, o vydání závazného stanoviska. Rozhodnutí o 
povolení kácení dřevin a závazná stanoviska k zásahům do VKP jsou vydávány jako 
podklady pro vydání územního rozhodnutí stavebního úřadu. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: bylo vydáno závazné 
stanovisko k umístění předmětné stavby k územnímu a stavebnímu řízení OŽP MěÚ Tišnov 
pod č.j. MUTI 6948/2011/OŽP/Ch-18 dne 28.3. 2011 v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 
289/1995 Sb., v platném znění. Dále musí investor v rámci stavebního řízení o povolení 
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stavby požádat nejprve o dočasné odnětí – (rozsah dotčení bude stanoven na základě 
směrodatného zákresu v kopii katastrální mapy a taktéž dle Záborového elaborátu) a po 
zaměření skutečného stavu o trvalé odnětí dotčeného lesního pozemku z PUPFLu (pozemek 
určený pro plnění funkci lesa) u téhož správního orgánu, kterým je OŽP MěÚ Tišnov.(dle 
vyhlášky Mze ČR č.77/1996 Sb., v platném znění) 

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje souhlasí se záměrem a nepožaduje jeho 
další posuzování. 

 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina sděluje, že předložená dokumentace je z hlediska 
zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno dále posuzovat. 

Vyjádření ČIŽP, OI Brno se skládá s dílčích vyjádření: 
Vyjádření z hlediska ochrany přírody: z dokumentace není zřejmé, zda se předpokládá kácení 

dřevin mimo les s větším obvodem než 80 cm ve výšce 1,3 m od země. Pokud se 
předpokládá kácení těchto dřevin, je třeba požádat příslušný orgán životního prostředí o 
povolení ke kácení. 

Vyjádření z hlediska ochrany vod: v rámci ochrany toku řeky Svratky a Chlébského potoka 
v návaznosti na možné znečištění Brněnské přehrady požaduje odvodnění plánované 
komunikace do zásaku (vegetačně zarostlých silničních příkopů). V průběhu likvidace 
stávajících silničních mostků a propustků je nutné provést opatření, proti možnému 
znečištění toku řeky Svratky a Chlébského potoka. Upozorňuje, že Chlébský potok je 
chovným pstruhovým potokem, rovněž tok řeky Svratky v daném úseku je tok s výskytem 
lososovitých ryb. Z tohoto ohledu je nutná zvýšená ochrana uvedených vodotečí.   

Vyjádření ČIŽP, OI Havlíčkův Brod se skládá s dílčích vyjádření: 
Stanovisko oddělení ochrany vod: k předloženému záměru, nemá žádné připomínky. Stavbou 

nebude ohrožena kvalita podzemních a povrchových vod. Vzhledem k charakteru záměru 
nepožadujeme pokračování procesu EIA. 

Stanovisko oddělení ochrany přírody: v zájmovém území jsou významnými krajinnými prvky (dále 
jen VKP) vodní toky (Svratka, Chlébský potok) a jejich nivy. Proto bude třeba vyžádat si 
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP. Rekonstruovaná silnice 
neprochází ani se nedotýká žádného zvláště chráněného území. Území není součástí 
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Dle vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
vzhledem k charakteru záměru, vzdálenosti a předmětům ochrany evropsky významných 
lokalit, lze vyloučit i dálkové vlivy na evropsky významné lokality. Při realizaci rekonstrukce 
bude nutno vykácet části břehových porostů v místě přechodu přes koryto řeky Svratky i u 
rekonstrukce mostku přes Chlébský potok. Za vykácenou zeleň bude dle předložené 
dokumentace provedena náhradní výsadba a to v trojnásobném počtu vykácených dřevin. 
Náhradní výsadba musí být uložena v rámci řízení o povolení kácení předmětných dřevin. 
Dle předložené dokumentace bylo během dubna 2011 vypracované biologické hodnocení. 
Informace do této kapitoly nebyly získány na základě terénních průzkumů, ale jsou pouze 
rešerší údajů z dostupné literatury a internetových zdrojů. Oba vodní toky s doprovodnými 
břehovými porosty jsou dle oznámení významným migračním koridorem zvláště 
chráněných druhů ptáků, jakými jsou např. ledňáček říční, skorec vodní, ze savců je 
pravděpodobný výskyt vydry říční. Takto provedený průzkum považuje inspekce za 
nedostatečný. Z výše uvedených důvodů proto inspekce požaduje provedení 
přírodovědného průzkumu dotčených pozemků v celém vegetačním období a písemné 
vyhodnocení zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení). 
Rekonstrukci mostních objektů je třeba provést takovým způsobem, aby byla umožněna 
migrace drobných obratlovců včetně vydry říční pod mostem tzv. suchou cestou. Z těchto 
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důvodů a vzhledem k charakteru záměru inspekce za oddělení ochrany přírody požaduje 
pokračování v procesu EIA. 

Stanovisko oddělení odpadového hospodářství: k záměru nemáme zásadní připomínky. 
Produkované odpady budou shromažďovány odděleně dle jednotlivých druhů a kategorií a 
budou předávány oprávněným organizacím. Bude dodržován § 9a zákona o odpadech – 
hierarchie způsobu nakládání s odpady. Nepožadujeme pokračování procesu EIA. 

Na základě uvedených stanovisek ČIŽP, OI Havlíčkův Brod požaduje pokračovat v procesu EIA. 

Krajský úřad kraje Vysočina, OŽP nepožaduje posuzování záměru. Toto stanovisko je i 
vyjádřením za kraj Vysočina v samostatné působnosti. 

Jihomoravský kraj nemá k záměru připomínky a nepožaduje jeho další posuzování.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nemůže mít hodnocený záměr významný vliv 
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

 Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna 
doručená vyjádření s konstatováním, že zjišťovací řízení splnilo svůj účel a poukázalo na hlavní 
problematické oblasti záměru, které je třeba dořešit v dalších stupních projektové dokumentace. 
Připomínky a požadavky uvedené v obdržených vyjádřeních (zejména Městského úřadu Tišnov, 
OŽP; ČIŽP OI Brno) je možné řešit v navazujících správních řízeních podle jednotlivých složkových 
zákonů na úseku životního prostředí, zejména podle zákona č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v rámci řízení podle 
stavebního zákona, vedených příslušným stavebním úřadem.  

 K požadavku ČIŽP OI Havlíčkův Brod na další pokračování procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí a provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků v celém vegetačním 
období a doplnění písemného vyhodnocení zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické 
hodnocení), odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje uvádí následující: 
 V oznámení záměru na str. 32 je v odstavci „Vliv na faunu“ uvedeno, že nový most přes 
Svratku nebude představovat žádnou migrační bariéru a také ani mostek přes Chlébský potok po 
navržených úpravách ve dně bude umožňovat dobrou a bezkonfliktní migraci drobných živočichů. 
Realizací rekonstrukce silnice nevznikne žádná nová migrační bariéra, protože část úseku 
rekonstrukce vede ve stejné trase, část překonávající řeku Svratku je v blízkosti stávajícího mostu. 
 Záměr představuje pouze nahrazení stávajících, technicky nevyhovujících, mostních 
objektů, oproti kterým dojde k malé změně umístění související s úpravou směrového řešení 
komunikace II/387. Příslušné orgány ochrany přírody mají v navazujících řízeních možnost uplatnit 
požadavek na provedení biologického hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V případě potvrzeného výskytu zvláště chráněných druhů 
živočichů resp. druhů se specifickými nároky na zabezpečení migračních tras pak mohou orgány 
ochrany přírody uplatnit zvláštní požadavky na technické řešení migrační prostupnosti. Stavebně – 
technické řešení mostu k tomu ponechává dostatečný prostor. Jedná se o odbornou problematiku 
v gesci orgánu ochrany přírody, projektanta a příslušných povolujících orgánů, zdejší odbor 
nepovažuje další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. pouze z důvodu dořešení této dílčí 
záležitosti za účelné.   

Závěr: 

Záměr „Rekonstrukce silnice II/387 Bořínov – Nedvědice, hraniční most 387-012“, k.ú.  
Nedvědice pod Pernštejnem, okr. Brno-venkov a k.ú. Ujčov, okr. Žďár nad Sázavou, naplňuje dikci 
bodu 9.1, kategorie II, přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na 
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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. 

Odůvodnění: 

 Dle § 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, odbor životního prostředí ve 
zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních, 
přihlédl rovněž k charakteru záměru a jeho umístění v souladu s územně plánovací dokumentací.  

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze 
konstatovat, že záměr nemá takové významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by 
vyžadovaly další pokračování procesu posuzování.  

 
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. 

 Dotčený Kraj Vysočina, městys Nedvědice a obec Ujčov 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 Kraj Vysočina, městys Nedvědice a obec Ujčov o zaslání písemného vyrozumění o dni 
vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje. 

 

 

 
    
 

             

                        Ing. Jiří Hájek, v.r. 
                             vedoucí oddělení 
           posuzování vlivů na životní prostředí 
Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Beránková 

Přílohy (obdrží pouze oznamovatel): kopie vyjádření 

 

IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet 
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 berankova.lucie@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz  

 

otisk razítka 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/


6/6 
 
 

Rozdělovník: 

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy 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: 
Městys Nedvědice, Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice 
Obec Ujčov, Ujčov 5, 592 62 Nedvědice 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
Kraj Vysočina, Žižkova 16, 587 33 Jihlava 

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady: 
Krajský úřad kraje Vysočina, OŽP, Žižkova 57, 587 33 Jihlava - DS 
Městský úřad Tišnov, OŽP, Náměstí míru 111, 666 19 Tišnov - DS 
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, OŽP, Masarykovo nám. 57, 593 15 Bystřice nad 
Pernštejnem - DS 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno -DS 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, 586 01 Jihlava - DS 
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno  - DS 
ČIŽP OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod -DS 

Dále obdrží: 
Městský úřad Tišnov, stavební úřad, Náměstí míru 111, 666 19 Tišnov – DS 
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního úřadu, 
Masarykovo nám. 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem - DS 
Ing. Dalibor Vostal, DAVOS – Služby pro ekologii, Smetanova 8, 602 00 Brno 

 

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze městys Nedvědice, obec Ujčov, Jihomoravský kraj a Kraj 
Vysočina) 

Vyvěšeno na úřední desce dne:    
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