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USNESENÍ
o zastavení řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje
Vysočina, OŽPZ“), jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o EIA“) ve věci provedení zjišťovacího řízení záměru „Obchodní centrum
Brněnská, Jihlava – nové podání“ dle § 7 zákona o EIA, kterou podala společnost Jacobs Clean
Energy s.r.o., IČO 262 11 564, Křenová 184/58, 602 00 Brno, zastupující na základě písemné
plné moci společnost ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o, IČO 255 58 692, Minoritské náměstí
11, 586 01 Jihlava (dále také „zástupce oznamovatele“), rozhodl takto:
řízení ve výše uvedené věci, vedené pod sp. zn. OZPZ 1212/2021 Ml, dle ustanovení § 66 odst.
1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), se zastavuje.
Odůvodnění:
KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ“ obdržel dne 8. 7. 2021 oznámení záměru „Obchodní centrum
Brněnská, Jihlava – nové podání“, které podal zástupce oznamovatele, zpracované dle přílohy č.
3 k zákonu o EIA. Dopis, č. j. KUJI 60075/2021 OZPZ 1212/2021 Ml ze dne 13. 7. 2021, o zahájení
zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a
dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Informace o oznámení záměru byla
zveřejněna dle § 16 zákona o EIA na úředních deskách: Kraje Vysočina 19. 7. 2021 a statutárního
města Jihlava 19. 7. 2021. Oznámení záměru bylo také zveřejněno na internetu v Informačním
systému EIA (kód záměru VYS1072). Dne 23. 9. 2021 vydal KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ dle § 7
odst. 6 zákona o EIA rozhodnutí, č. j. KUJI 80093/2021 OZPZ 1212/2021 Ml, se závěrem, že
záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován dle zákona o EIA.
Jmenovaný závěr zjišťovacího řízení byl dne 27. 9. 2021 zveřejněn na úřední desce Kraje
Vysočina. Vydání tohoto rozhodnutí je dle ustanovení § 7 odst. 6 zákona o EIA prvním úkonem
v řízení.
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Dne 25. 10. 2021 obdržel KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ od spolku EKOINFOCENTRUM ZO ČSOP,
IČO 867 87 039, Brněnská 625/10, 586 01 Jihlava (dále také „dotčená veřejnost“) odvolání proti
rozhodnutí, kterým bylo dle § 7 odst. 6 zákona o EIA ukončeno zjišťovací řízení záměru „Obchodní
centrum Brněnská, Jihlava – nové podání“. Jde o přípustné odvolání, podané ve lhůtě pro podání
odvolání, dotčenou veřejností uvedené v § 3 písm. i bodu 2 zákona o EIA. Dle § 85 odst. 1
správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného
účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.
V obdrženém odvolání dotčená veřejnost uvedla, že považuje vlivy záměru za významné a
požaduje zrušení vydaného závěru zjišťovacího řízení. V odvolání jsou namítány nehodnocené
vlivy z demoličních prací, nedostatečně vyhodnoceny vlivy z dopravy (rozpor ohledně
vypočtených dopravních intenzit, nárůst emisí a reemisí v souvislosti se změnou plynulosti
dopravního proudu), způsoby hodnocení hluku ze stacionárních zdrojů v noční době, absence
údajů o pozici, orientaci výduchů vzduchotechniky, absence údajů o parametrech, pozicích a
působení osvětlovacích těles, nedostatečné posouzení nezbytnosti kácení vzrostlých stromů
rostoucích mimo areál uvažovaného obchodního centra.
Dle § 86 odst. 2 správního řádu byl zaslán, dopisem č. j. KUJI 96510/2021 OZPZ 1212/2021 Ml
ze dne 1. 11. 2021, stejnopis podaného odvolání účastníkům (dotčeným územním samosprávným
celkům, zástupci oznamovatele), s výzvou, že se mohou k podanému odvolání vyjádřit do 12. 11.
2021. Dne 12. 11. 2021obdržel KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ vyjádření od statutárního města Jihlava
ze dne 10. 11. 2021, č. j. MMJ/P/232059/2021, ve kterém uvádí, že dopady na životní prostředí a
zdraví obyvatel byly ve zjišťovacím řízení posouzeny dostatečně. Ve vyjádření dále uvedlo, že
dopady světelného smogu není možné v tuto chvíli přesně stanovit, předpokládá, že v případě
problémů v budoucnosti by město s investorem o úpravách nebo opatřeních pro zastínění jednalo.
Oblast dopravy byla s investorem diskutována a výsledný návrh je akceptovatelným
kompromisem. K demoličním pracím vydal magistrát závazné stanovisko, v němž požaduje
důsledné nakládání se stavebními odpady a doložení způsobu jejich likvidace. Problematika
kácení dřevin byla s investorem diskutována požadována, byla minimalizace kácení, výsledný
návrh je výsledkem jednání s městem.
Dne 9. 11. 2021 obdržel KrÚ Kraje vysočina, OŽPZ od zástupce oznamovatele žádost o zastavení
řízení dle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu. Dle tohoto ustanovení správní orgán řízení o
žádosti usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět. Vzhledem k tomu, že žadatel
je pouze jeden a vzal svou žádost zpět, KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ řízení o žádosti, vedené pod
sp. zn. OZPZ 1212/2021 Ml, usnesením zastavil, čímž i ukončil posuzování vlivů dle § 23 odst. 2
zákona o EIA.
Poučení:
Proti tomuto usnesení se může, dle § 76 odst. 5 správního řádu, odvolat účastník, jemuž se
usnesení oznamuje, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu životního prostředí,
prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek.

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník:
Účastník řízení:
Datovou schránkou
1.

Jacobs Clean Energy s.r.o., IČO 262 11 564, Křenová 184/58, 602 00 Brno (zástupce
oznamovatele)

2.

Statutární město Jihlava, IČO 002 86 010, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Dodejkou
3.

EKOINFOCENTRUM ZO ČSOP, IČO 867 87 039, Brněnská 625/10, 586 01 Jihlava

4.

Kraj Vysočina, IČO 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství zde

Na vědomí:
Datovou schránkou
5.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČO 710 09 311, Tolstého
1914/15, 586 01 Jihlava

6.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, IČO 002 86 010, Masarykovo náměstí
97/1, 586 01 Jihlava

7.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČO 416 93
205, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

8.

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, IČO 002 86 010, Masarykovo náměstí 97/1, 586
01 Jihlava

9.

Povodí Moravy, s. p., IČO 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

10.

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o, IČO 255 58 692, Minoritské náměstí 11, 586 01
Jihlava

Mládek František Ing.
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