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AOPK ČR, regionálnímu pracovišti Správě CHKO Žďárské vrchy jako orgánu ochrany přírody
příslušnému podle ust. § 78 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) byla z Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 586 01
Jihlava, postoupena žádost z Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha. Po
posouzení záměru „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“ doručeného dne 10.2. 2022,
vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto:
STANOVISKO
Uvedený záměr nemůže mít na území CHKO Žďárské vrchy významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (NATURA 2000).

ODŮVODNĚNÍ
AOPK ČR, regionálnímu pracovišti SCHKO Žďárské vrchy, byla dne 10.2. 2022 postoupena
žádost předkladatele o vydání stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
O stanovisko bylo žádáno již v prosinci 2018 pro účely oznámení EIA, nyní je žádáno znovu pro
účel dokumentace EIA, která se nyní zpracovává.
Trasa obchvatu je vedena západně od města Žďár nad Sázavou a je rozdělena na dva
samostatné úseky. Začátek přeložky je přibližně 400 m před křižovatkou silnic I/37 a III/35016.
Konec první části obchvatu je před křižovatkou se silnicí I/19. První část tedy tvoří severozápadní
segment obchvatu města. Od křižovatky se silnicí I/19 je dále trasa vedena souběžně s železniční
tratí do přednádražního prostoru, vykříží silnici II/353 (ul. Jihlavská) a pokračuje k okružní
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křižovatce na ulici Brněnská. Konec posuzovaného úseku je přibližně v polovině úseku mezi
křižovatkou přeložky s ulicí Jihlavská a křižovatkou přeložky s ulicí Brněnská.
Předmětná přeložka je navržena v kategorii S 9,5/70 a celková délka obchvatu je cca 5,7 km.
Ve správním obvodu Správy CHKO Žďárské vrchy se nachází celkem 21 evropsky významných
lokalit (EVL).

Přibližně 1,5 km jižním směrem od plánovaného JZ úseku se

nachází EVL

CZ0613338 Vetelské rybníky, cca 1,5 km západním směrem od plánovaného SZ obchvatu se
nachází CZ0613809 Dívka - předmětem ochrany je kuňka ohnivá (Bombina bombina). 1 km
východně od SZ části obchvatu se nachází CZ0615014 Louky u Černého lesa - předmětem
ochrany je srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus) a 0,5 km východně od SZ části
obchvatu je vymezena CZ0613700 Žďár nad Sázavou - garáže - předmětem ochrany je netopýr
brvitý (Myotis emarginatus). Všechny jmenované EVL se nacházejí v dostatečné vzdálenosti a
vzhledem k jejich předmětům ochrany a terénní situaci nemohou být záměrem nijak ovlivněny.

Podle aktuálních mapových podkladů průchodnosti krajiny pro vybrané zvláště chráněné druhy
velkých savců (ÚAP, jev 36B) leží dotčený úsek mimo migrační koridory a jádrovou oblast
vymezenou pro průchod velkých šelem. Vzhledem k umístění obchvatu na okraji intravilánu města
nebude biotop dotčený a je bez významného vlivu na prostupnost území. Lze tedy vyloučit také
vliv na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost evropsky významných lokalit (NATURA 2000),
kde je předmětem ochrany vlk nebo rys a které leží mimo území CHKO Žďárské vrchy.
S ohledem na předmět žádosti a umístění záměru tedy lze vyloučit významný vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL na území CHKO Žďárské vrchy.

P O U Č E N Í:
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se
proti němu odvolat.
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