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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část

Kapacita záměru:

novostavba dvoupruhové silnice v celkové délce 2,710 km, šířkové
uspořádání odpovídá kategorii MS 11/9/50 (jižní část), resp. S
11,5/80 se stoupacím pruhem (jihovýchodní část)
křižovatka Znojemská - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/360 a III/36075 (ulice Znojemská)
křižovatka Hrotovická - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/351 (ulice Hrotovická)
křižovatka Brněnská - úrovňová křižovatka se stávající silnicí I/23
(ulice Brněnská) a silnicí II/360 (ulice Rafaelova), s přímými větvemi
pro směry Brno - obchvat (mimoúrovňová větev E) a obchvat - Brno
(větev F)
severní a jižní souběžné komunikace - jednosměrné komunikace
souběžné s jižní částí přeložky silnice I/23, v mezikřižovatkovém
úseku mezi MÚK Znojemská a MÚK Hrotovická, v délce cca 600 m
provizorní napojení na ul. Vltavínskou v délce cca 380 m
vyvolané přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Charakter záměru:

Přeložka silnice I/23 představuje novostavbu silnice první třídy v
poloze jižního obchvatu města Třebíče. Přeložka je navržena jako
dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami. V tomto
oznámení EIA je hodnocena II. etapa výstavby jižního obchvatu,
která se skládá z části jižní a jihovýchodní.
Jižní část představuje přestavbu stávající silnice II/360 (ulice
Spojovací), která je přes zárodek jihozápadní části provizorně
připojena na ulici Vltavínská. V tomto úseku je přeložka doplněna o
oboustranné jednosměrné komunikace zajišťující propojení
křižovatek a obsluhu území. Navazující jihovýchodní část je v celém
úseku novostavba, doplněná o stoupací pruh pro směr Brno —
obchvat. I. etapu výstavby přeložky silnice I/23 představuje část
jihozápadní, která není předmětem hodnocení v tomto dokumentu,
je však stabilizována v platném územním plánu města Třebíč a její
příprava by měla navazovat na předkládaný úsek.
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat,
že v širším okolí hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány
žádné další záměry, s jejichž potencionálními projevy by mohlo
docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. V
průmyslové zóně jižně od Spojovací dochází k rozvoji především
obchodních a logistických aktivit.

Umístění:

kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Oznamovatel:
IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65 99 33 90

Vysočina
Třebíč
Třebíč, Střítež
Třebíč, Střítež u Třebíče

ZÁVĚR:
Záměr „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“ naplňující dikci bodu 9.1
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I)“ pro záměry kategorie II.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA.
2. V dalších etapách činností postupovat dle podmínek souhlasného vyjádření orgánu
ochrany veřejného zdraví.

ODŮVODNĚNÍ:
Dne 26. 8. 2009 bylo Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí předloženo
oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“. Krajským
úřadem bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Šikula
Tomáš Mgr., HBH Projekt, spol. s r.o. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a
posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 23. 9. 2009
 Krajská hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč
z 23. 9. 2009
 Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí z 21. 9. 2009
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF z 9. 9. 2009
Požadavek na další posuzování byl uplatněn ČIŽP.
Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení nebylo obdrženo.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
S oznámením záměru „Přeložka silnice I/23 obchvat, jihovýchodní + jižní část“ se z hlediska
vlivů na veřejné zdraví souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Požadujeme, aby lokalita pro budoucí obytnou zástavbu Vídeňský rybník byla pro zachování
přibližných stávajících životních podmínek ochráněna vzhledem k hluku a k imisím z dopravy
kombinací zemního valu a ochranné zeleně.
2. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu § 124 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření, zda hluk z dopravy v denní a
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí hygienický limit hluku
stanovený nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
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a vibrací. Na základě výsledku zkušebního provozu si vyhrazujeme možnost případně
požadovat po investorovi protihluková opatření.
3. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu 124 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účinnosti provedených
protihlukových opatřeních měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u obytné
zástavby u mimoúrovňové křižovatky Brněnská a na hranici lokality pro budoucí obytnou
zástavbu Vídeňský rybník.
Současně sdělujeme, že z hlediska vlivů na veřejné zdraví není nutné předložený záměr dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Připomínky zohledněny v podmínkách závěru.
Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Realizací záměru by nemělo dojít k zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území. Při
realizaci stavby je nutné nakládat na staveništi se závadnými látkami v souladu s 5 39 zákona č.
254/200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a rovněž by neměly být vypouštěny
odpadní vody, které vzniknou při případné výstavbě. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko odděleni ochrany ovzduší:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
K oznámení záměru zaujímá ČIŽP za úsek ochrany přírody následující stanovisko:
Z poskytnuté dokumentace je zřejmé, že se jedná o novostavbu silnice první třídy v poloze
jižního obchvatu města Třebíče a je navržena jako dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými
křižovatkami. Záměr zasahuje do prvků územního systému ekologické stability, a to
nadregionálního biokoridoru 181 K124 — Mohelno, regionálních biokoridorů řeka Jihlava a svah
údolí Jihlavy a několika lokálních biokoridorů. Výstavba silnice je plánována na území přírodního
parku Třebíčsko, není vyloučeno narušení krajinného rázu, a proto je třeba postupovat dle
ustanoveni § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon). Plánovaným záměrem mohou být zasaženy i některé významné
krajinné prvky jako vodní toky a jejich údolní nivy. Z dokumentace vyplývá, že nebyl proveden
podrobný botanický a zoologický průzkum s ohledem na zjištění případného výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Inspekce upozorňuje v případě zjištění jejich výskytu na
nutnost udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56
zákona. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění žádného zvláště chráněného území, ani k
ovlivnění žádné evropsky významné lokality či ptačí oblastí. Inspekce dále upozorňuje na
nutnost postupu v souladu s ustanovením § 8 zákona v případě kácení dřevin rostoucích mimo
les. Na základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody požaduje další posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje
pokračovat v procesu ElA.
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Jedná se o připomínky a upozornění obecně vyplývající z příslušných zákonů. Vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví byly řešeny v oznámení, včetně navržení opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D. IV.
oznámení EIA. Povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany přírody budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
Nejsou připomínky, záměr není nutné posuzovat dle zákona.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán dle § 13 a §
17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) na základě předložené dokumentace sděluje z hlediska
zákonem chráněného zájmu k záměru stavby „Přeložka I/23 Třebíč – obchvat, jihovýchodní a
jižní část“:
Dojde k dotčení pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu (v k.ú. Střítež u Třebíče
0,843 ha, v k.ú. Třebíč 3,475 ha, celkem 4,309 ha). Stavba podléhá před vydáním územního
rozhodnutí souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6
zákona. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
podává žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) na pověřeném obecním úřadu – MěÚ
Třebíč, OŽP. Ten, pokud není příslušný k udělení souhlasu (jde o rozsah odnětí půdy od 1 do 10
hektarů, dle § 17a písmene e) zákona v kompetenci KrÚ), postupuje žádost se svým
stanoviskem (§ 18 odst. 1 zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího
stupně.
Jedná se o připomínky a upozornění dle příslušného zákona. Povinnosti vyplývající z právních
předpisů na úseku ochrany ZPF budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2
zákona, zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který je v souladu s územním plánem.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů, primárně shrnují povinnosti dle zákonů. Podmínky jsou řešeny povinností
respektovaní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA. Závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví směřující k posuzování dle zákona nebylo prokázáno.
Požadavek na další posuzování byl uplatněn u ČIŽP, vyjádření veřejnosti, občanských sdružení
nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření s
podmínkami.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia kód záměru VYS440.
Město Třebíč a Obec Střítež jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Město Třebíč a Obec Střítež žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace na úřední desce.

Ing. Josef Klečanský
vedoucí oddělení integrované prevence a EIA
odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou:
Oznamovatel (včetně přílohy obdržených vyjádření a zbylého oznámení)
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 BRNO
Dotčené územní samosprávné celky
2) Obec Střítež, Střítež 42, 674 01 TŘEBÍČ
3) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
4) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady
5) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč, Bráfova 31,
674 01 TŘEBÍČ
7) Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
8) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKŮV BROD
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10
PRAHA 10

Na vědomí:
10) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
11) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

24. 8. 2009

KUJI 72953/2009
OZP 1126/2009 Kle

Ing. Josef Klečanský
564 602 525

1. 10. 2009

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část

Kapacita záměru:

novostavba dvoupruhové silnice v celkové délce 2,710 km, šířkové
uspořádání odpovídá kategorii MS 11/9/50 (jižní část), resp. S
11,5/80 se stoupacím pruhem (jihovýchodní část)
křižovatka Znojemská - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/360 a III/36075 (ulice Znojemská)
křižovatka Hrotovická - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/351 (ulice Hrotovická)
křižovatka Brněnská - úrovňová křižovatka se stávající silnicí I/23
(ulice Brněnská) a silnicí II/360 (ulice Rafaelova), s přímými větvemi
pro směry Brno - obchvat (mimoúrovňová větev E) a obchvat - Brno
(větev F)
severní a jižní souběžné komunikace - jednosměrné komunikace
souběžné s jižní částí přeložky silnice I/23, v mezikřižovatkovém
úseku mezi MÚK Znojemská a MÚK Hrotovická, v délce cca 600 m
provizorní napojení na ul. Vltavínskou v délce cca 380 m
vyvolané přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Charakter záměru:

Přeložka silnice I/23 představuje novostavbu silnice první třídy v
poloze jižního obchvatu města Třebíče. Přeložka je navržena jako
dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami. V tomto
oznámení EIA je hodnocena II. etapa výstavby jižního obchvatu,
která se skládá z části jižní a jihovýchodní.
Jižní část představuje přestavbu stávající silnice II/360 (ulice
Spojovací), která je přes zárodek jihozápadní části provizorně
připojena na ulici Vltavínská. V tomto úseku je přeložka doplněna o
oboustranné jednosměrné komunikace zajišťující propojení
křižovatek a obsluhu území. Navazující jihovýchodní část je v celém
úseku novostavba, doplněná o stoupací pruh pro směr Brno —
obchvat. I. etapu výstavby přeložky silnice I/23 představuje část
jihozápadní, která není předmětem hodnocení v tomto dokumentu,
je však stabilizována v platném územním plánu města Třebíč a její
příprava by měla navazovat na předkládaný úsek.
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat,
že v širším okolí hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány
žádné další záměry, s jejichž potencionálními projevy by mohlo
docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. V
průmyslové zóně jižně od Spojovací dochází k rozvoji především
obchodních a logistických aktivit.

Umístění:

kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Oznamovatel:
IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65 99 33 90

Vysočina
Třebíč
Třebíč, Střítež
Třebíč, Střítež u Třebíče

ZÁVĚR:
Záměr „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“ naplňující dikci bodu 9.1
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I)“ pro záměry kategorie II.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA.
2. V dalších etapách činností postupovat dle podmínek souhlasného vyjádření orgánu
ochrany veřejného zdraví.

ODŮVODNĚNÍ:
Dne 26. 8. 2009 bylo Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí předloženo
oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“. Krajským
úřadem bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Šikula
Tomáš Mgr., HBH Projekt, spol. s r.o. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a
posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 23. 9. 2009
 Krajská hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč
z 23. 9. 2009
 Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí z 21. 9. 2009
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF z 9. 9. 2009
Požadavek na další posuzování byl uplatněn ČIŽP.
Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení nebylo obdrženo.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
S oznámením záměru „Přeložka silnice I/23 obchvat, jihovýchodní + jižní část“ se z hlediska
vlivů na veřejné zdraví souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Požadujeme, aby lokalita pro budoucí obytnou zástavbu Vídeňský rybník byla pro zachování
přibližných stávajících životních podmínek ochráněna vzhledem k hluku a k imisím z dopravy
kombinací zemního valu a ochranné zeleně.
2. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu § 124 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření, zda hluk z dopravy v denní a
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí hygienický limit hluku
stanovený nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
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a vibrací. Na základě výsledku zkušebního provozu si vyhrazujeme možnost případně
požadovat po investorovi protihluková opatření.
3. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu 124 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účinnosti provedených
protihlukových opatřeních měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u obytné
zástavby u mimoúrovňové křižovatky Brněnská a na hranici lokality pro budoucí obytnou
zástavbu Vídeňský rybník.
Současně sdělujeme, že z hlediska vlivů na veřejné zdraví není nutné předložený záměr dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Připomínky zohledněny v podmínkách závěru.
Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Realizací záměru by nemělo dojít k zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území. Při
realizaci stavby je nutné nakládat na staveništi se závadnými látkami v souladu s 5 39 zákona č.
254/200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a rovněž by neměly být vypouštěny
odpadní vody, které vzniknou při případné výstavbě. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko odděleni ochrany ovzduší:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
K oznámení záměru zaujímá ČIŽP za úsek ochrany přírody následující stanovisko:
Z poskytnuté dokumentace je zřejmé, že se jedná o novostavbu silnice první třídy v poloze
jižního obchvatu města Třebíče a je navržena jako dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými
křižovatkami. Záměr zasahuje do prvků územního systému ekologické stability, a to
nadregionálního biokoridoru 181 K124 — Mohelno, regionálních biokoridorů řeka Jihlava a svah
údolí Jihlavy a několika lokálních biokoridorů. Výstavba silnice je plánována na území přírodního
parku Třebíčsko, není vyloučeno narušení krajinného rázu, a proto je třeba postupovat dle
ustanoveni § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon). Plánovaným záměrem mohou být zasaženy i některé významné
krajinné prvky jako vodní toky a jejich údolní nivy. Z dokumentace vyplývá, že nebyl proveden
podrobný botanický a zoologický průzkum s ohledem na zjištění případného výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Inspekce upozorňuje v případě zjištění jejich výskytu na
nutnost udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56
zákona. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění žádného zvláště chráněného území, ani k
ovlivnění žádné evropsky významné lokality či ptačí oblastí. Inspekce dále upozorňuje na
nutnost postupu v souladu s ustanovením § 8 zákona v případě kácení dřevin rostoucích mimo
les. Na základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody požaduje další posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje
pokračovat v procesu ElA.
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Jedná se o připomínky a upozornění obecně vyplývající z příslušných zákonů. Vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví byly řešeny v oznámení, včetně navržení opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D. IV.
oznámení EIA. Povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany přírody budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
Nejsou připomínky, záměr není nutné posuzovat dle zákona.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán dle § 13 a §
17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) na základě předložené dokumentace sděluje z hlediska
zákonem chráněného zájmu k záměru stavby „Přeložka I/23 Třebíč – obchvat, jihovýchodní a
jižní část“:
Dojde k dotčení pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu (v k.ú. Střítež u Třebíče
0,843 ha, v k.ú. Třebíč 3,475 ha, celkem 4,309 ha). Stavba podléhá před vydáním územního
rozhodnutí souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6
zákona. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
podává žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) na pověřeném obecním úřadu – MěÚ
Třebíč, OŽP. Ten, pokud není příslušný k udělení souhlasu (jde o rozsah odnětí půdy od 1 do 10
hektarů, dle § 17a písmene e) zákona v kompetenci KrÚ), postupuje žádost se svým
stanoviskem (§ 18 odst. 1 zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího
stupně.
Jedná se o připomínky a upozornění dle příslušného zákona. Povinnosti vyplývající z právních
předpisů na úseku ochrany ZPF budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2
zákona, zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který je v souladu s územním plánem.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů, primárně shrnují povinnosti dle zákonů. Podmínky jsou řešeny povinností
respektovaní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA. Závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví směřující k posuzování dle zákona nebylo prokázáno.
Požadavek na další posuzování byl uplatněn u ČIŽP, vyjádření veřejnosti, občanských sdružení
nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření s
podmínkami.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia kód záměru VYS440.
Město Třebíč a Obec Střítež jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Město Třebíč a Obec Střítež žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace na úřední desce.

Ing. Josef Klečanský
vedoucí oddělení integrované prevence a EIA
odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou:
Oznamovatel (včetně přílohy obdržených vyjádření a zbylého oznámení)
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 BRNO
Dotčené územní samosprávné celky
2) Obec Střítež, Střítež 42, 674 01 TŘEBÍČ
3) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
4) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady
5) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč, Bráfova 31,
674 01 TŘEBÍČ
7) Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
8) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKŮV BROD
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10
PRAHA 10

Na vědomí:
10) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
11) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

24. 8. 2009

KUJI 72953/2009
OZP 1126/2009 Kle

Ing. Josef Klečanský
564 602 525

1. 10. 2009

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část

Kapacita záměru:

novostavba dvoupruhové silnice v celkové délce 2,710 km, šířkové
uspořádání odpovídá kategorii MS 11/9/50 (jižní část), resp. S
11,5/80 se stoupacím pruhem (jihovýchodní část)
křižovatka Znojemská - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/360 a III/36075 (ulice Znojemská)
křižovatka Hrotovická - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/351 (ulice Hrotovická)
křižovatka Brněnská - úrovňová křižovatka se stávající silnicí I/23
(ulice Brněnská) a silnicí II/360 (ulice Rafaelova), s přímými větvemi
pro směry Brno - obchvat (mimoúrovňová větev E) a obchvat - Brno
(větev F)
severní a jižní souběžné komunikace - jednosměrné komunikace
souběžné s jižní částí přeložky silnice I/23, v mezikřižovatkovém
úseku mezi MÚK Znojemská a MÚK Hrotovická, v délce cca 600 m
provizorní napojení na ul. Vltavínskou v délce cca 380 m
vyvolané přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Charakter záměru:

Přeložka silnice I/23 představuje novostavbu silnice první třídy v
poloze jižního obchvatu města Třebíče. Přeložka je navržena jako
dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami. V tomto
oznámení EIA je hodnocena II. etapa výstavby jižního obchvatu,
která se skládá z části jižní a jihovýchodní.
Jižní část představuje přestavbu stávající silnice II/360 (ulice
Spojovací), která je přes zárodek jihozápadní části provizorně
připojena na ulici Vltavínská. V tomto úseku je přeložka doplněna o
oboustranné jednosměrné komunikace zajišťující propojení
křižovatek a obsluhu území. Navazující jihovýchodní část je v celém
úseku novostavba, doplněná o stoupací pruh pro směr Brno —
obchvat. I. etapu výstavby přeložky silnice I/23 představuje část
jihozápadní, která není předmětem hodnocení v tomto dokumentu,
je však stabilizována v platném územním plánu města Třebíč a její
příprava by měla navazovat na předkládaný úsek.
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat,
že v širším okolí hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány
žádné další záměry, s jejichž potencionálními projevy by mohlo
docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. V
průmyslové zóně jižně od Spojovací dochází k rozvoji především
obchodních a logistických aktivit.

Umístění:

kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Oznamovatel:
IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65 99 33 90

Vysočina
Třebíč
Třebíč, Střítež
Třebíč, Střítež u Třebíče

ZÁVĚR:
Záměr „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“ naplňující dikci bodu 9.1
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I)“ pro záměry kategorie II.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA.
2. V dalších etapách činností postupovat dle podmínek souhlasného vyjádření orgánu
ochrany veřejného zdraví.

ODŮVODNĚNÍ:
Dne 26. 8. 2009 bylo Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí předloženo
oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“. Krajským
úřadem bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Šikula
Tomáš Mgr., HBH Projekt, spol. s r.o. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a
posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 23. 9. 2009
 Krajská hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč
z 23. 9. 2009
 Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí z 21. 9. 2009
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF z 9. 9. 2009
Požadavek na další posuzování byl uplatněn ČIŽP.
Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení nebylo obdrženo.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
S oznámením záměru „Přeložka silnice I/23 obchvat, jihovýchodní + jižní část“ se z hlediska
vlivů na veřejné zdraví souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Požadujeme, aby lokalita pro budoucí obytnou zástavbu Vídeňský rybník byla pro zachování
přibližných stávajících životních podmínek ochráněna vzhledem k hluku a k imisím z dopravy
kombinací zemního valu a ochranné zeleně.
2. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu § 124 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření, zda hluk z dopravy v denní a
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí hygienický limit hluku
stanovený nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
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a vibrací. Na základě výsledku zkušebního provozu si vyhrazujeme možnost případně
požadovat po investorovi protihluková opatření.
3. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu 124 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účinnosti provedených
protihlukových opatřeních měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u obytné
zástavby u mimoúrovňové křižovatky Brněnská a na hranici lokality pro budoucí obytnou
zástavbu Vídeňský rybník.
Současně sdělujeme, že z hlediska vlivů na veřejné zdraví není nutné předložený záměr dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Připomínky zohledněny v podmínkách závěru.
Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Realizací záměru by nemělo dojít k zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území. Při
realizaci stavby je nutné nakládat na staveništi se závadnými látkami v souladu s 5 39 zákona č.
254/200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a rovněž by neměly být vypouštěny
odpadní vody, které vzniknou při případné výstavbě. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko odděleni ochrany ovzduší:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
K oznámení záměru zaujímá ČIŽP za úsek ochrany přírody následující stanovisko:
Z poskytnuté dokumentace je zřejmé, že se jedná o novostavbu silnice první třídy v poloze
jižního obchvatu města Třebíče a je navržena jako dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými
křižovatkami. Záměr zasahuje do prvků územního systému ekologické stability, a to
nadregionálního biokoridoru 181 K124 — Mohelno, regionálních biokoridorů řeka Jihlava a svah
údolí Jihlavy a několika lokálních biokoridorů. Výstavba silnice je plánována na území přírodního
parku Třebíčsko, není vyloučeno narušení krajinného rázu, a proto je třeba postupovat dle
ustanoveni § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon). Plánovaným záměrem mohou být zasaženy i některé významné
krajinné prvky jako vodní toky a jejich údolní nivy. Z dokumentace vyplývá, že nebyl proveden
podrobný botanický a zoologický průzkum s ohledem na zjištění případného výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Inspekce upozorňuje v případě zjištění jejich výskytu na
nutnost udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56
zákona. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění žádného zvláště chráněného území, ani k
ovlivnění žádné evropsky významné lokality či ptačí oblastí. Inspekce dále upozorňuje na
nutnost postupu v souladu s ustanovením § 8 zákona v případě kácení dřevin rostoucích mimo
les. Na základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody požaduje další posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje
pokračovat v procesu ElA.
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Jedná se o připomínky a upozornění obecně vyplývající z příslušných zákonů. Vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví byly řešeny v oznámení, včetně navržení opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D. IV.
oznámení EIA. Povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany přírody budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
Nejsou připomínky, záměr není nutné posuzovat dle zákona.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán dle § 13 a §
17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) na základě předložené dokumentace sděluje z hlediska
zákonem chráněného zájmu k záměru stavby „Přeložka I/23 Třebíč – obchvat, jihovýchodní a
jižní část“:
Dojde k dotčení pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu (v k.ú. Střítež u Třebíče
0,843 ha, v k.ú. Třebíč 3,475 ha, celkem 4,309 ha). Stavba podléhá před vydáním územního
rozhodnutí souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6
zákona. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
podává žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) na pověřeném obecním úřadu – MěÚ
Třebíč, OŽP. Ten, pokud není příslušný k udělení souhlasu (jde o rozsah odnětí půdy od 1 do 10
hektarů, dle § 17a písmene e) zákona v kompetenci KrÚ), postupuje žádost se svým
stanoviskem (§ 18 odst. 1 zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího
stupně.
Jedná se o připomínky a upozornění dle příslušného zákona. Povinnosti vyplývající z právních
předpisů na úseku ochrany ZPF budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2
zákona, zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který je v souladu s územním plánem.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů, primárně shrnují povinnosti dle zákonů. Podmínky jsou řešeny povinností
respektovaní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA. Závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví směřující k posuzování dle zákona nebylo prokázáno.
Požadavek na další posuzování byl uplatněn u ČIŽP, vyjádření veřejnosti, občanských sdružení
nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření s
podmínkami.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia kód záměru VYS440.
Město Třebíč a Obec Střítež jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Město Třebíč a Obec Střítež žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace na úřední desce.

Ing. Josef Klečanský
vedoucí oddělení integrované prevence a EIA
odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou:
Oznamovatel (včetně přílohy obdržených vyjádření a zbylého oznámení)
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 BRNO
Dotčené územní samosprávné celky
2) Obec Střítež, Střítež 42, 674 01 TŘEBÍČ
3) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
4) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady
5) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč, Bráfova 31,
674 01 TŘEBÍČ
7) Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
8) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKŮV BROD
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10
PRAHA 10

Na vědomí:
10) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
11) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

24. 8. 2009

KUJI 72953/2009
OZP 1126/2009 Kle

Ing. Josef Klečanský
564 602 525

1. 10. 2009

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část

Kapacita záměru:

novostavba dvoupruhové silnice v celkové délce 2,710 km, šířkové
uspořádání odpovídá kategorii MS 11/9/50 (jižní část), resp. S
11,5/80 se stoupacím pruhem (jihovýchodní část)
křižovatka Znojemská - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/360 a III/36075 (ulice Znojemská)
křižovatka Hrotovická - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/351 (ulice Hrotovická)
křižovatka Brněnská - úrovňová křižovatka se stávající silnicí I/23
(ulice Brněnská) a silnicí II/360 (ulice Rafaelova), s přímými větvemi
pro směry Brno - obchvat (mimoúrovňová větev E) a obchvat - Brno
(větev F)
severní a jižní souběžné komunikace - jednosměrné komunikace
souběžné s jižní částí přeložky silnice I/23, v mezikřižovatkovém
úseku mezi MÚK Znojemská a MÚK Hrotovická, v délce cca 600 m
provizorní napojení na ul. Vltavínskou v délce cca 380 m
vyvolané přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Charakter záměru:

Přeložka silnice I/23 představuje novostavbu silnice první třídy v
poloze jižního obchvatu města Třebíče. Přeložka je navržena jako
dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami. V tomto
oznámení EIA je hodnocena II. etapa výstavby jižního obchvatu,
která se skládá z části jižní a jihovýchodní.
Jižní část představuje přestavbu stávající silnice II/360 (ulice
Spojovací), která je přes zárodek jihozápadní části provizorně
připojena na ulici Vltavínská. V tomto úseku je přeložka doplněna o
oboustranné jednosměrné komunikace zajišťující propojení
křižovatek a obsluhu území. Navazující jihovýchodní část je v celém
úseku novostavba, doplněná o stoupací pruh pro směr Brno —
obchvat. I. etapu výstavby přeložky silnice I/23 představuje část
jihozápadní, která není předmětem hodnocení v tomto dokumentu,
je však stabilizována v platném územním plánu města Třebíč a její
příprava by měla navazovat na předkládaný úsek.
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat,
že v širším okolí hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány
žádné další záměry, s jejichž potencionálními projevy by mohlo
docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. V
průmyslové zóně jižně od Spojovací dochází k rozvoji především
obchodních a logistických aktivit.

Umístění:

kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Oznamovatel:
IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65 99 33 90

Vysočina
Třebíč
Třebíč, Střítež
Třebíč, Střítež u Třebíče

ZÁVĚR:
Záměr „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“ naplňující dikci bodu 9.1
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I)“ pro záměry kategorie II.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA.
2. V dalších etapách činností postupovat dle podmínek souhlasného vyjádření orgánu
ochrany veřejného zdraví.

ODŮVODNĚNÍ:
Dne 26. 8. 2009 bylo Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí předloženo
oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“. Krajským
úřadem bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Šikula
Tomáš Mgr., HBH Projekt, spol. s r.o. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a
posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 23. 9. 2009
 Krajská hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč
z 23. 9. 2009
 Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí z 21. 9. 2009
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF z 9. 9. 2009
Požadavek na další posuzování byl uplatněn ČIŽP.
Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení nebylo obdrženo.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
S oznámením záměru „Přeložka silnice I/23 obchvat, jihovýchodní + jižní část“ se z hlediska
vlivů na veřejné zdraví souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Požadujeme, aby lokalita pro budoucí obytnou zástavbu Vídeňský rybník byla pro zachování
přibližných stávajících životních podmínek ochráněna vzhledem k hluku a k imisím z dopravy
kombinací zemního valu a ochranné zeleně.
2. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu § 124 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření, zda hluk z dopravy v denní a
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí hygienický limit hluku
stanovený nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
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a vibrací. Na základě výsledku zkušebního provozu si vyhrazujeme možnost případně
požadovat po investorovi protihluková opatření.
3. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu 124 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účinnosti provedených
protihlukových opatřeních měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u obytné
zástavby u mimoúrovňové křižovatky Brněnská a na hranici lokality pro budoucí obytnou
zástavbu Vídeňský rybník.
Současně sdělujeme, že z hlediska vlivů na veřejné zdraví není nutné předložený záměr dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Připomínky zohledněny v podmínkách závěru.
Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Realizací záměru by nemělo dojít k zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území. Při
realizaci stavby je nutné nakládat na staveništi se závadnými látkami v souladu s 5 39 zákona č.
254/200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a rovněž by neměly být vypouštěny
odpadní vody, které vzniknou při případné výstavbě. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko odděleni ochrany ovzduší:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
K oznámení záměru zaujímá ČIŽP za úsek ochrany přírody následující stanovisko:
Z poskytnuté dokumentace je zřejmé, že se jedná o novostavbu silnice první třídy v poloze
jižního obchvatu města Třebíče a je navržena jako dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými
křižovatkami. Záměr zasahuje do prvků územního systému ekologické stability, a to
nadregionálního biokoridoru 181 K124 — Mohelno, regionálních biokoridorů řeka Jihlava a svah
údolí Jihlavy a několika lokálních biokoridorů. Výstavba silnice je plánována na území přírodního
parku Třebíčsko, není vyloučeno narušení krajinného rázu, a proto je třeba postupovat dle
ustanoveni § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon). Plánovaným záměrem mohou být zasaženy i některé významné
krajinné prvky jako vodní toky a jejich údolní nivy. Z dokumentace vyplývá, že nebyl proveden
podrobný botanický a zoologický průzkum s ohledem na zjištění případného výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Inspekce upozorňuje v případě zjištění jejich výskytu na
nutnost udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56
zákona. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění žádného zvláště chráněného území, ani k
ovlivnění žádné evropsky významné lokality či ptačí oblastí. Inspekce dále upozorňuje na
nutnost postupu v souladu s ustanovením § 8 zákona v případě kácení dřevin rostoucích mimo
les. Na základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody požaduje další posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje
pokračovat v procesu ElA.
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Jedná se o připomínky a upozornění obecně vyplývající z příslušných zákonů. Vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví byly řešeny v oznámení, včetně navržení opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D. IV.
oznámení EIA. Povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany přírody budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
Nejsou připomínky, záměr není nutné posuzovat dle zákona.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán dle § 13 a §
17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) na základě předložené dokumentace sděluje z hlediska
zákonem chráněného zájmu k záměru stavby „Přeložka I/23 Třebíč – obchvat, jihovýchodní a
jižní část“:
Dojde k dotčení pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu (v k.ú. Střítež u Třebíče
0,843 ha, v k.ú. Třebíč 3,475 ha, celkem 4,309 ha). Stavba podléhá před vydáním územního
rozhodnutí souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6
zákona. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
podává žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) na pověřeném obecním úřadu – MěÚ
Třebíč, OŽP. Ten, pokud není příslušný k udělení souhlasu (jde o rozsah odnětí půdy od 1 do 10
hektarů, dle § 17a písmene e) zákona v kompetenci KrÚ), postupuje žádost se svým
stanoviskem (§ 18 odst. 1 zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího
stupně.
Jedná se o připomínky a upozornění dle příslušného zákona. Povinnosti vyplývající z právních
předpisů na úseku ochrany ZPF budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2
zákona, zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který je v souladu s územním plánem.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů, primárně shrnují povinnosti dle zákonů. Podmínky jsou řešeny povinností
respektovaní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA. Závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví směřující k posuzování dle zákona nebylo prokázáno.
Požadavek na další posuzování byl uplatněn u ČIŽP, vyjádření veřejnosti, občanských sdružení
nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření s
podmínkami.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia kód záměru VYS440.
Město Třebíč a Obec Střítež jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Město Třebíč a Obec Střítež žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace na úřední desce.

Ing. Josef Klečanský
vedoucí oddělení integrované prevence a EIA
odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou:
Oznamovatel (včetně přílohy obdržených vyjádření a zbylého oznámení)
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 BRNO
Dotčené územní samosprávné celky
2) Obec Střítež, Střítež 42, 674 01 TŘEBÍČ
3) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
4) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady
5) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč, Bráfova 31,
674 01 TŘEBÍČ
7) Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
8) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKŮV BROD
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10
PRAHA 10

Na vědomí:
10) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
11) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

24. 8. 2009

KUJI 72953/2009
OZP 1126/2009 Kle

Ing. Josef Klečanský
564 602 525

1. 10. 2009

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část

Kapacita záměru:

novostavba dvoupruhové silnice v celkové délce 2,710 km, šířkové
uspořádání odpovídá kategorii MS 11/9/50 (jižní část), resp. S
11,5/80 se stoupacím pruhem (jihovýchodní část)
křižovatka Znojemská - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/360 a III/36075 (ulice Znojemská)
křižovatka Hrotovická - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/351 (ulice Hrotovická)
křižovatka Brněnská - úrovňová křižovatka se stávající silnicí I/23
(ulice Brněnská) a silnicí II/360 (ulice Rafaelova), s přímými větvemi
pro směry Brno - obchvat (mimoúrovňová větev E) a obchvat - Brno
(větev F)
severní a jižní souběžné komunikace - jednosměrné komunikace
souběžné s jižní částí přeložky silnice I/23, v mezikřižovatkovém
úseku mezi MÚK Znojemská a MÚK Hrotovická, v délce cca 600 m
provizorní napojení na ul. Vltavínskou v délce cca 380 m
vyvolané přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Charakter záměru:

Přeložka silnice I/23 představuje novostavbu silnice první třídy v
poloze jižního obchvatu města Třebíče. Přeložka je navržena jako
dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami. V tomto
oznámení EIA je hodnocena II. etapa výstavby jižního obchvatu,
která se skládá z části jižní a jihovýchodní.
Jižní část představuje přestavbu stávající silnice II/360 (ulice
Spojovací), která je přes zárodek jihozápadní části provizorně
připojena na ulici Vltavínská. V tomto úseku je přeložka doplněna o
oboustranné jednosměrné komunikace zajišťující propojení
křižovatek a obsluhu území. Navazující jihovýchodní část je v celém
úseku novostavba, doplněná o stoupací pruh pro směr Brno —
obchvat. I. etapu výstavby přeložky silnice I/23 představuje část
jihozápadní, která není předmětem hodnocení v tomto dokumentu,
je však stabilizována v platném územním plánu města Třebíč a její
příprava by měla navazovat na předkládaný úsek.
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat,
že v širším okolí hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány
žádné další záměry, s jejichž potencionálními projevy by mohlo
docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. V
průmyslové zóně jižně od Spojovací dochází k rozvoji především
obchodních a logistických aktivit.

Umístění:

kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Oznamovatel:
IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65 99 33 90

Vysočina
Třebíč
Třebíč, Střítež
Třebíč, Střítež u Třebíče

ZÁVĚR:
Záměr „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“ naplňující dikci bodu 9.1
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I)“ pro záměry kategorie II.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA.
2. V dalších etapách činností postupovat dle podmínek souhlasného vyjádření orgánu
ochrany veřejného zdraví.

ODŮVODNĚNÍ:
Dne 26. 8. 2009 bylo Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí předloženo
oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“. Krajským
úřadem bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Šikula
Tomáš Mgr., HBH Projekt, spol. s r.o. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a
posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 23. 9. 2009
 Krajská hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč
z 23. 9. 2009
 Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí z 21. 9. 2009
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF z 9. 9. 2009
Požadavek na další posuzování byl uplatněn ČIŽP.
Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení nebylo obdrženo.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
S oznámením záměru „Přeložka silnice I/23 obchvat, jihovýchodní + jižní část“ se z hlediska
vlivů na veřejné zdraví souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Požadujeme, aby lokalita pro budoucí obytnou zástavbu Vídeňský rybník byla pro zachování
přibližných stávajících životních podmínek ochráněna vzhledem k hluku a k imisím z dopravy
kombinací zemního valu a ochranné zeleně.
2. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu § 124 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření, zda hluk z dopravy v denní a
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí hygienický limit hluku
stanovený nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
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a vibrací. Na základě výsledku zkušebního provozu si vyhrazujeme možnost případně
požadovat po investorovi protihluková opatření.
3. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu 124 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účinnosti provedených
protihlukových opatřeních měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u obytné
zástavby u mimoúrovňové křižovatky Brněnská a na hranici lokality pro budoucí obytnou
zástavbu Vídeňský rybník.
Současně sdělujeme, že z hlediska vlivů na veřejné zdraví není nutné předložený záměr dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Připomínky zohledněny v podmínkách závěru.
Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Realizací záměru by nemělo dojít k zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území. Při
realizaci stavby je nutné nakládat na staveništi se závadnými látkami v souladu s 5 39 zákona č.
254/200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a rovněž by neměly být vypouštěny
odpadní vody, které vzniknou při případné výstavbě. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko odděleni ochrany ovzduší:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
K oznámení záměru zaujímá ČIŽP za úsek ochrany přírody následující stanovisko:
Z poskytnuté dokumentace je zřejmé, že se jedná o novostavbu silnice první třídy v poloze
jižního obchvatu města Třebíče a je navržena jako dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými
křižovatkami. Záměr zasahuje do prvků územního systému ekologické stability, a to
nadregionálního biokoridoru 181 K124 — Mohelno, regionálních biokoridorů řeka Jihlava a svah
údolí Jihlavy a několika lokálních biokoridorů. Výstavba silnice je plánována na území přírodního
parku Třebíčsko, není vyloučeno narušení krajinného rázu, a proto je třeba postupovat dle
ustanoveni § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon). Plánovaným záměrem mohou být zasaženy i některé významné
krajinné prvky jako vodní toky a jejich údolní nivy. Z dokumentace vyplývá, že nebyl proveden
podrobný botanický a zoologický průzkum s ohledem na zjištění případného výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Inspekce upozorňuje v případě zjištění jejich výskytu na
nutnost udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56
zákona. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění žádného zvláště chráněného území, ani k
ovlivnění žádné evropsky významné lokality či ptačí oblastí. Inspekce dále upozorňuje na
nutnost postupu v souladu s ustanovením § 8 zákona v případě kácení dřevin rostoucích mimo
les. Na základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody požaduje další posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje
pokračovat v procesu ElA.
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Jedná se o připomínky a upozornění obecně vyplývající z příslušných zákonů. Vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví byly řešeny v oznámení, včetně navržení opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D. IV.
oznámení EIA. Povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany přírody budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
Nejsou připomínky, záměr není nutné posuzovat dle zákona.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán dle § 13 a §
17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) na základě předložené dokumentace sděluje z hlediska
zákonem chráněného zájmu k záměru stavby „Přeložka I/23 Třebíč – obchvat, jihovýchodní a
jižní část“:
Dojde k dotčení pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu (v k.ú. Střítež u Třebíče
0,843 ha, v k.ú. Třebíč 3,475 ha, celkem 4,309 ha). Stavba podléhá před vydáním územního
rozhodnutí souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6
zákona. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
podává žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) na pověřeném obecním úřadu – MěÚ
Třebíč, OŽP. Ten, pokud není příslušný k udělení souhlasu (jde o rozsah odnětí půdy od 1 do 10
hektarů, dle § 17a písmene e) zákona v kompetenci KrÚ), postupuje žádost se svým
stanoviskem (§ 18 odst. 1 zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího
stupně.
Jedná se o připomínky a upozornění dle příslušného zákona. Povinnosti vyplývající z právních
předpisů na úseku ochrany ZPF budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2
zákona, zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který je v souladu s územním plánem.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů, primárně shrnují povinnosti dle zákonů. Podmínky jsou řešeny povinností
respektovaní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA. Závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví směřující k posuzování dle zákona nebylo prokázáno.
Požadavek na další posuzování byl uplatněn u ČIŽP, vyjádření veřejnosti, občanských sdružení
nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření s
podmínkami.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia kód záměru VYS440.
Město Třebíč a Obec Střítež jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Město Třebíč a Obec Střítež žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace na úřední desce.

Ing. Josef Klečanský
vedoucí oddělení integrované prevence a EIA
odboru životního prostředí

Číslo jednací: KUJI 72953/2009

Číslo stránky

6

Rozdělovník
Dodejkou:
Oznamovatel (včetně přílohy obdržených vyjádření a zbylého oznámení)
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 BRNO
Dotčené územní samosprávné celky
2) Obec Střítež, Střítež 42, 674 01 TŘEBÍČ
3) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
4) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady
5) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč, Bráfova 31,
674 01 TŘEBÍČ
7) Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
8) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKŮV BROD
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10
PRAHA 10

Na vědomí:
10) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
11) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

24. 8. 2009

KUJI 72953/2009
OZP 1126/2009 Kle

Ing. Josef Klečanský
564 602 525

1. 10. 2009

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část

Kapacita záměru:

novostavba dvoupruhové silnice v celkové délce 2,710 km, šířkové
uspořádání odpovídá kategorii MS 11/9/50 (jižní část), resp. S
11,5/80 se stoupacím pruhem (jihovýchodní část)
křižovatka Znojemská - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/360 a III/36075 (ulice Znojemská)
křižovatka Hrotovická - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/351 (ulice Hrotovická)
křižovatka Brněnská - úrovňová křižovatka se stávající silnicí I/23
(ulice Brněnská) a silnicí II/360 (ulice Rafaelova), s přímými větvemi
pro směry Brno - obchvat (mimoúrovňová větev E) a obchvat - Brno
(větev F)
severní a jižní souběžné komunikace - jednosměrné komunikace
souběžné s jižní částí přeložky silnice I/23, v mezikřižovatkovém
úseku mezi MÚK Znojemská a MÚK Hrotovická, v délce cca 600 m
provizorní napojení na ul. Vltavínskou v délce cca 380 m
vyvolané přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Charakter záměru:

Přeložka silnice I/23 představuje novostavbu silnice první třídy v
poloze jižního obchvatu města Třebíče. Přeložka je navržena jako
dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami. V tomto
oznámení EIA je hodnocena II. etapa výstavby jižního obchvatu,
která se skládá z části jižní a jihovýchodní.
Jižní část představuje přestavbu stávající silnice II/360 (ulice
Spojovací), která je přes zárodek jihozápadní části provizorně
připojena na ulici Vltavínská. V tomto úseku je přeložka doplněna o
oboustranné jednosměrné komunikace zajišťující propojení
křižovatek a obsluhu území. Navazující jihovýchodní část je v celém
úseku novostavba, doplněná o stoupací pruh pro směr Brno —
obchvat. I. etapu výstavby přeložky silnice I/23 představuje část
jihozápadní, která není předmětem hodnocení v tomto dokumentu,
je však stabilizována v platném územním plánu města Třebíč a její
příprava by měla navazovat na předkládaný úsek.
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat,
že v širším okolí hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány
žádné další záměry, s jejichž potencionálními projevy by mohlo
docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. V
průmyslové zóně jižně od Spojovací dochází k rozvoji především
obchodních a logistických aktivit.

Umístění:

kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Oznamovatel:
IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65 99 33 90

Vysočina
Třebíč
Třebíč, Střítež
Třebíč, Střítež u Třebíče

ZÁVĚR:
Záměr „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“ naplňující dikci bodu 9.1
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I)“ pro záměry kategorie II.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA.
2. V dalších etapách činností postupovat dle podmínek souhlasného vyjádření orgánu
ochrany veřejného zdraví.

ODŮVODNĚNÍ:
Dne 26. 8. 2009 bylo Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí předloženo
oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“. Krajským
úřadem bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Šikula
Tomáš Mgr., HBH Projekt, spol. s r.o. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a
posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 23. 9. 2009
 Krajská hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč
z 23. 9. 2009
 Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí z 21. 9. 2009
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF z 9. 9. 2009
Požadavek na další posuzování byl uplatněn ČIŽP.
Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení nebylo obdrženo.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
S oznámením záměru „Přeložka silnice I/23 obchvat, jihovýchodní + jižní část“ se z hlediska
vlivů na veřejné zdraví souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Požadujeme, aby lokalita pro budoucí obytnou zástavbu Vídeňský rybník byla pro zachování
přibližných stávajících životních podmínek ochráněna vzhledem k hluku a k imisím z dopravy
kombinací zemního valu a ochranné zeleně.
2. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu § 124 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření, zda hluk z dopravy v denní a
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí hygienický limit hluku
stanovený nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
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a vibrací. Na základě výsledku zkušebního provozu si vyhrazujeme možnost případně
požadovat po investorovi protihluková opatření.
3. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu 124 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účinnosti provedených
protihlukových opatřeních měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u obytné
zástavby u mimoúrovňové křižovatky Brněnská a na hranici lokality pro budoucí obytnou
zástavbu Vídeňský rybník.
Současně sdělujeme, že z hlediska vlivů na veřejné zdraví není nutné předložený záměr dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Připomínky zohledněny v podmínkách závěru.
Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Realizací záměru by nemělo dojít k zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území. Při
realizaci stavby je nutné nakládat na staveništi se závadnými látkami v souladu s 5 39 zákona č.
254/200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a rovněž by neměly být vypouštěny
odpadní vody, které vzniknou při případné výstavbě. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko odděleni ochrany ovzduší:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
K oznámení záměru zaujímá ČIŽP za úsek ochrany přírody následující stanovisko:
Z poskytnuté dokumentace je zřejmé, že se jedná o novostavbu silnice první třídy v poloze
jižního obchvatu města Třebíče a je navržena jako dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými
křižovatkami. Záměr zasahuje do prvků územního systému ekologické stability, a to
nadregionálního biokoridoru 181 K124 — Mohelno, regionálních biokoridorů řeka Jihlava a svah
údolí Jihlavy a několika lokálních biokoridorů. Výstavba silnice je plánována na území přírodního
parku Třebíčsko, není vyloučeno narušení krajinného rázu, a proto je třeba postupovat dle
ustanoveni § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon). Plánovaným záměrem mohou být zasaženy i některé významné
krajinné prvky jako vodní toky a jejich údolní nivy. Z dokumentace vyplývá, že nebyl proveden
podrobný botanický a zoologický průzkum s ohledem na zjištění případného výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Inspekce upozorňuje v případě zjištění jejich výskytu na
nutnost udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56
zákona. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění žádného zvláště chráněného území, ani k
ovlivnění žádné evropsky významné lokality či ptačí oblastí. Inspekce dále upozorňuje na
nutnost postupu v souladu s ustanovením § 8 zákona v případě kácení dřevin rostoucích mimo
les. Na základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody požaduje další posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje
pokračovat v procesu ElA.
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Jedná se o připomínky a upozornění obecně vyplývající z příslušných zákonů. Vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví byly řešeny v oznámení, včetně navržení opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D. IV.
oznámení EIA. Povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany přírody budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
Nejsou připomínky, záměr není nutné posuzovat dle zákona.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán dle § 13 a §
17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) na základě předložené dokumentace sděluje z hlediska
zákonem chráněného zájmu k záměru stavby „Přeložka I/23 Třebíč – obchvat, jihovýchodní a
jižní část“:
Dojde k dotčení pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu (v k.ú. Střítež u Třebíče
0,843 ha, v k.ú. Třebíč 3,475 ha, celkem 4,309 ha). Stavba podléhá před vydáním územního
rozhodnutí souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6
zákona. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
podává žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) na pověřeném obecním úřadu – MěÚ
Třebíč, OŽP. Ten, pokud není příslušný k udělení souhlasu (jde o rozsah odnětí půdy od 1 do 10
hektarů, dle § 17a písmene e) zákona v kompetenci KrÚ), postupuje žádost se svým
stanoviskem (§ 18 odst. 1 zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího
stupně.
Jedná se o připomínky a upozornění dle příslušného zákona. Povinnosti vyplývající z právních
předpisů na úseku ochrany ZPF budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2
zákona, zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který je v souladu s územním plánem.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů, primárně shrnují povinnosti dle zákonů. Podmínky jsou řešeny povinností
respektovaní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA. Závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví směřující k posuzování dle zákona nebylo prokázáno.
Požadavek na další posuzování byl uplatněn u ČIŽP, vyjádření veřejnosti, občanských sdružení
nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření s
podmínkami.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia kód záměru VYS440.
Město Třebíč a Obec Střítež jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Město Třebíč a Obec Střítež žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace na úřední desce.

Ing. Josef Klečanský
vedoucí oddělení integrované prevence a EIA
odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou:
Oznamovatel (včetně přílohy obdržených vyjádření a zbylého oznámení)
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 BRNO
Dotčené územní samosprávné celky
2) Obec Střítež, Střítež 42, 674 01 TŘEBÍČ
3) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
4) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady
5) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč, Bráfova 31,
674 01 TŘEBÍČ
7) Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
8) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKŮV BROD
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10
PRAHA 10

Na vědomí:
10) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
11) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

24. 8. 2009

KUJI 72953/2009
OZP 1126/2009 Kle

Ing. Josef Klečanský
564 602 525

1. 10. 2009

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část

Kapacita záměru:

novostavba dvoupruhové silnice v celkové délce 2,710 km, šířkové
uspořádání odpovídá kategorii MS 11/9/50 (jižní část), resp. S
11,5/80 se stoupacím pruhem (jihovýchodní část)
křižovatka Znojemská - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/360 a III/36075 (ulice Znojemská)
křižovatka Hrotovická - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/351 (ulice Hrotovická)
křižovatka Brněnská - úrovňová křižovatka se stávající silnicí I/23
(ulice Brněnská) a silnicí II/360 (ulice Rafaelova), s přímými větvemi
pro směry Brno - obchvat (mimoúrovňová větev E) a obchvat - Brno
(větev F)
severní a jižní souběžné komunikace - jednosměrné komunikace
souběžné s jižní částí přeložky silnice I/23, v mezikřižovatkovém
úseku mezi MÚK Znojemská a MÚK Hrotovická, v délce cca 600 m
provizorní napojení na ul. Vltavínskou v délce cca 380 m
vyvolané přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Charakter záměru:

Přeložka silnice I/23 představuje novostavbu silnice první třídy v
poloze jižního obchvatu města Třebíče. Přeložka je navržena jako
dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami. V tomto
oznámení EIA je hodnocena II. etapa výstavby jižního obchvatu,
která se skládá z části jižní a jihovýchodní.
Jižní část představuje přestavbu stávající silnice II/360 (ulice
Spojovací), která je přes zárodek jihozápadní části provizorně
připojena na ulici Vltavínská. V tomto úseku je přeložka doplněna o
oboustranné jednosměrné komunikace zajišťující propojení
křižovatek a obsluhu území. Navazující jihovýchodní část je v celém
úseku novostavba, doplněná o stoupací pruh pro směr Brno —
obchvat. I. etapu výstavby přeložky silnice I/23 představuje část
jihozápadní, která není předmětem hodnocení v tomto dokumentu,
je však stabilizována v platném územním plánu města Třebíč a její
příprava by měla navazovat na předkládaný úsek.
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat,
že v širším okolí hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány
žádné další záměry, s jejichž potencionálními projevy by mohlo
docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. V
průmyslové zóně jižně od Spojovací dochází k rozvoji především
obchodních a logistických aktivit.

Umístění:

kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Oznamovatel:
IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65 99 33 90

Vysočina
Třebíč
Třebíč, Střítež
Třebíč, Střítež u Třebíče

ZÁVĚR:
Záměr „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“ naplňující dikci bodu 9.1
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I)“ pro záměry kategorie II.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA.
2. V dalších etapách činností postupovat dle podmínek souhlasného vyjádření orgánu
ochrany veřejného zdraví.

ODŮVODNĚNÍ:
Dne 26. 8. 2009 bylo Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí předloženo
oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“. Krajským
úřadem bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Šikula
Tomáš Mgr., HBH Projekt, spol. s r.o. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a
posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 23. 9. 2009
 Krajská hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč
z 23. 9. 2009
 Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí z 21. 9. 2009
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF z 9. 9. 2009
Požadavek na další posuzování byl uplatněn ČIŽP.
Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení nebylo obdrženo.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
S oznámením záměru „Přeložka silnice I/23 obchvat, jihovýchodní + jižní část“ se z hlediska
vlivů na veřejné zdraví souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Požadujeme, aby lokalita pro budoucí obytnou zástavbu Vídeňský rybník byla pro zachování
přibližných stávajících životních podmínek ochráněna vzhledem k hluku a k imisím z dopravy
kombinací zemního valu a ochranné zeleně.
2. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu § 124 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření, zda hluk z dopravy v denní a
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí hygienický limit hluku
stanovený nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
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a vibrací. Na základě výsledku zkušebního provozu si vyhrazujeme možnost případně
požadovat po investorovi protihluková opatření.
3. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu 124 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účinnosti provedených
protihlukových opatřeních měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u obytné
zástavby u mimoúrovňové křižovatky Brněnská a na hranici lokality pro budoucí obytnou
zástavbu Vídeňský rybník.
Současně sdělujeme, že z hlediska vlivů na veřejné zdraví není nutné předložený záměr dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Připomínky zohledněny v podmínkách závěru.
Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Realizací záměru by nemělo dojít k zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území. Při
realizaci stavby je nutné nakládat na staveništi se závadnými látkami v souladu s 5 39 zákona č.
254/200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a rovněž by neměly být vypouštěny
odpadní vody, které vzniknou při případné výstavbě. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko odděleni ochrany ovzduší:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
K oznámení záměru zaujímá ČIŽP za úsek ochrany přírody následující stanovisko:
Z poskytnuté dokumentace je zřejmé, že se jedná o novostavbu silnice první třídy v poloze
jižního obchvatu města Třebíče a je navržena jako dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými
křižovatkami. Záměr zasahuje do prvků územního systému ekologické stability, a to
nadregionálního biokoridoru 181 K124 — Mohelno, regionálních biokoridorů řeka Jihlava a svah
údolí Jihlavy a několika lokálních biokoridorů. Výstavba silnice je plánována na území přírodního
parku Třebíčsko, není vyloučeno narušení krajinného rázu, a proto je třeba postupovat dle
ustanoveni § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon). Plánovaným záměrem mohou být zasaženy i některé významné
krajinné prvky jako vodní toky a jejich údolní nivy. Z dokumentace vyplývá, že nebyl proveden
podrobný botanický a zoologický průzkum s ohledem na zjištění případného výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Inspekce upozorňuje v případě zjištění jejich výskytu na
nutnost udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56
zákona. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění žádného zvláště chráněného území, ani k
ovlivnění žádné evropsky významné lokality či ptačí oblastí. Inspekce dále upozorňuje na
nutnost postupu v souladu s ustanovením § 8 zákona v případě kácení dřevin rostoucích mimo
les. Na základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody požaduje další posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje
pokračovat v procesu ElA.
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Jedná se o připomínky a upozornění obecně vyplývající z příslušných zákonů. Vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví byly řešeny v oznámení, včetně navržení opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D. IV.
oznámení EIA. Povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany přírody budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
Nejsou připomínky, záměr není nutné posuzovat dle zákona.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán dle § 13 a §
17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) na základě předložené dokumentace sděluje z hlediska
zákonem chráněného zájmu k záměru stavby „Přeložka I/23 Třebíč – obchvat, jihovýchodní a
jižní část“:
Dojde k dotčení pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu (v k.ú. Střítež u Třebíče
0,843 ha, v k.ú. Třebíč 3,475 ha, celkem 4,309 ha). Stavba podléhá před vydáním územního
rozhodnutí souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6
zákona. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
podává žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) na pověřeném obecním úřadu – MěÚ
Třebíč, OŽP. Ten, pokud není příslušný k udělení souhlasu (jde o rozsah odnětí půdy od 1 do 10
hektarů, dle § 17a písmene e) zákona v kompetenci KrÚ), postupuje žádost se svým
stanoviskem (§ 18 odst. 1 zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího
stupně.
Jedná se o připomínky a upozornění dle příslušného zákona. Povinnosti vyplývající z právních
předpisů na úseku ochrany ZPF budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2
zákona, zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který je v souladu s územním plánem.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů, primárně shrnují povinnosti dle zákonů. Podmínky jsou řešeny povinností
respektovaní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA. Závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví směřující k posuzování dle zákona nebylo prokázáno.
Požadavek na další posuzování byl uplatněn u ČIŽP, vyjádření veřejnosti, občanských sdružení
nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření s
podmínkami.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia kód záměru VYS440.
Město Třebíč a Obec Střítež jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Město Třebíč a Obec Střítež žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace na úřední desce.

Ing. Josef Klečanský
vedoucí oddělení integrované prevence a EIA
odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou:
Oznamovatel (včetně přílohy obdržených vyjádření a zbylého oznámení)
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 BRNO
Dotčené územní samosprávné celky
2) Obec Střítež, Střítež 42, 674 01 TŘEBÍČ
3) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
4) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady
5) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč, Bráfova 31,
674 01 TŘEBÍČ
7) Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
8) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKŮV BROD
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10
PRAHA 10

Na vědomí:
10) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
11) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

24. 8. 2009

KUJI 72953/2009
OZP 1126/2009 Kle

Ing. Josef Klečanský
564 602 525

1. 10. 2009

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část

Kapacita záměru:

novostavba dvoupruhové silnice v celkové délce 2,710 km, šířkové
uspořádání odpovídá kategorii MS 11/9/50 (jižní část), resp. S
11,5/80 se stoupacím pruhem (jihovýchodní část)
křižovatka Znojemská - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/360 a III/36075 (ulice Znojemská)
křižovatka Hrotovická - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/351 (ulice Hrotovická)
křižovatka Brněnská - úrovňová křižovatka se stávající silnicí I/23
(ulice Brněnská) a silnicí II/360 (ulice Rafaelova), s přímými větvemi
pro směry Brno - obchvat (mimoúrovňová větev E) a obchvat - Brno
(větev F)
severní a jižní souběžné komunikace - jednosměrné komunikace
souběžné s jižní částí přeložky silnice I/23, v mezikřižovatkovém
úseku mezi MÚK Znojemská a MÚK Hrotovická, v délce cca 600 m
provizorní napojení na ul. Vltavínskou v délce cca 380 m
vyvolané přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Charakter záměru:

Přeložka silnice I/23 představuje novostavbu silnice první třídy v
poloze jižního obchvatu města Třebíče. Přeložka je navržena jako
dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami. V tomto
oznámení EIA je hodnocena II. etapa výstavby jižního obchvatu,
která se skládá z části jižní a jihovýchodní.
Jižní část představuje přestavbu stávající silnice II/360 (ulice
Spojovací), která je přes zárodek jihozápadní části provizorně
připojena na ulici Vltavínská. V tomto úseku je přeložka doplněna o
oboustranné jednosměrné komunikace zajišťující propojení
křižovatek a obsluhu území. Navazující jihovýchodní část je v celém
úseku novostavba, doplněná o stoupací pruh pro směr Brno —
obchvat. I. etapu výstavby přeložky silnice I/23 představuje část
jihozápadní, která není předmětem hodnocení v tomto dokumentu,
je však stabilizována v platném územním plánu města Třebíč a její
příprava by měla navazovat na předkládaný úsek.
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat,
že v širším okolí hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány
žádné další záměry, s jejichž potencionálními projevy by mohlo
docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. V
průmyslové zóně jižně od Spojovací dochází k rozvoji především
obchodních a logistických aktivit.

Umístění:

kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Oznamovatel:
IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65 99 33 90

Vysočina
Třebíč
Třebíč, Střítež
Třebíč, Střítež u Třebíče

ZÁVĚR:
Záměr „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“ naplňující dikci bodu 9.1
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I)“ pro záměry kategorie II.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA.
2. V dalších etapách činností postupovat dle podmínek souhlasného vyjádření orgánu
ochrany veřejného zdraví.

ODŮVODNĚNÍ:
Dne 26. 8. 2009 bylo Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí předloženo
oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“. Krajským
úřadem bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Šikula
Tomáš Mgr., HBH Projekt, spol. s r.o. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a
posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 23. 9. 2009
 Krajská hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč
z 23. 9. 2009
 Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí z 21. 9. 2009
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF z 9. 9. 2009
Požadavek na další posuzování byl uplatněn ČIŽP.
Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení nebylo obdrženo.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
S oznámením záměru „Přeložka silnice I/23 obchvat, jihovýchodní + jižní část“ se z hlediska
vlivů na veřejné zdraví souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Požadujeme, aby lokalita pro budoucí obytnou zástavbu Vídeňský rybník byla pro zachování
přibližných stávajících životních podmínek ochráněna vzhledem k hluku a k imisím z dopravy
kombinací zemního valu a ochranné zeleně.
2. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu § 124 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření, zda hluk z dopravy v denní a
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí hygienický limit hluku
stanovený nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
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a vibrací. Na základě výsledku zkušebního provozu si vyhrazujeme možnost případně
požadovat po investorovi protihluková opatření.
3. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu 124 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účinnosti provedených
protihlukových opatřeních měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u obytné
zástavby u mimoúrovňové křižovatky Brněnská a na hranici lokality pro budoucí obytnou
zástavbu Vídeňský rybník.
Současně sdělujeme, že z hlediska vlivů na veřejné zdraví není nutné předložený záměr dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Připomínky zohledněny v podmínkách závěru.
Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Realizací záměru by nemělo dojít k zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území. Při
realizaci stavby je nutné nakládat na staveništi se závadnými látkami v souladu s 5 39 zákona č.
254/200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a rovněž by neměly být vypouštěny
odpadní vody, které vzniknou při případné výstavbě. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko odděleni ochrany ovzduší:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
K oznámení záměru zaujímá ČIŽP za úsek ochrany přírody následující stanovisko:
Z poskytnuté dokumentace je zřejmé, že se jedná o novostavbu silnice první třídy v poloze
jižního obchvatu města Třebíče a je navržena jako dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými
křižovatkami. Záměr zasahuje do prvků územního systému ekologické stability, a to
nadregionálního biokoridoru 181 K124 — Mohelno, regionálních biokoridorů řeka Jihlava a svah
údolí Jihlavy a několika lokálních biokoridorů. Výstavba silnice je plánována na území přírodního
parku Třebíčsko, není vyloučeno narušení krajinného rázu, a proto je třeba postupovat dle
ustanoveni § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon). Plánovaným záměrem mohou být zasaženy i některé významné
krajinné prvky jako vodní toky a jejich údolní nivy. Z dokumentace vyplývá, že nebyl proveden
podrobný botanický a zoologický průzkum s ohledem na zjištění případného výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Inspekce upozorňuje v případě zjištění jejich výskytu na
nutnost udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56
zákona. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění žádného zvláště chráněného území, ani k
ovlivnění žádné evropsky významné lokality či ptačí oblastí. Inspekce dále upozorňuje na
nutnost postupu v souladu s ustanovením § 8 zákona v případě kácení dřevin rostoucích mimo
les. Na základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody požaduje další posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje
pokračovat v procesu ElA.
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Jedná se o připomínky a upozornění obecně vyplývající z příslušných zákonů. Vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví byly řešeny v oznámení, včetně navržení opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D. IV.
oznámení EIA. Povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany přírody budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
Nejsou připomínky, záměr není nutné posuzovat dle zákona.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán dle § 13 a §
17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) na základě předložené dokumentace sděluje z hlediska
zákonem chráněného zájmu k záměru stavby „Přeložka I/23 Třebíč – obchvat, jihovýchodní a
jižní část“:
Dojde k dotčení pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu (v k.ú. Střítež u Třebíče
0,843 ha, v k.ú. Třebíč 3,475 ha, celkem 4,309 ha). Stavba podléhá před vydáním územního
rozhodnutí souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6
zákona. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
podává žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) na pověřeném obecním úřadu – MěÚ
Třebíč, OŽP. Ten, pokud není příslušný k udělení souhlasu (jde o rozsah odnětí půdy od 1 do 10
hektarů, dle § 17a písmene e) zákona v kompetenci KrÚ), postupuje žádost se svým
stanoviskem (§ 18 odst. 1 zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího
stupně.
Jedná se o připomínky a upozornění dle příslušného zákona. Povinnosti vyplývající z právních
předpisů na úseku ochrany ZPF budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2
zákona, zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který je v souladu s územním plánem.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů, primárně shrnují povinnosti dle zákonů. Podmínky jsou řešeny povinností
respektovaní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA. Závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví směřující k posuzování dle zákona nebylo prokázáno.
Požadavek na další posuzování byl uplatněn u ČIŽP, vyjádření veřejnosti, občanských sdružení
nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření s
podmínkami.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia kód záměru VYS440.
Město Třebíč a Obec Střítež jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Město Třebíč a Obec Střítež žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace na úřední desce.

Ing. Josef Klečanský
vedoucí oddělení integrované prevence a EIA
odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou:
Oznamovatel (včetně přílohy obdržených vyjádření a zbylého oznámení)
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 BRNO
Dotčené územní samosprávné celky
2) Obec Střítež, Střítež 42, 674 01 TŘEBÍČ
3) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
4) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady
5) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč, Bráfova 31,
674 01 TŘEBÍČ
7) Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
8) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKŮV BROD
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10
PRAHA 10

Na vědomí:
10) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
11) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

24. 8. 2009

KUJI 72953/2009
OZP 1126/2009 Kle

Ing. Josef Klečanský
564 602 525

1. 10. 2009

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část

Kapacita záměru:

novostavba dvoupruhové silnice v celkové délce 2,710 km, šířkové
uspořádání odpovídá kategorii MS 11/9/50 (jižní část), resp. S
11,5/80 se stoupacím pruhem (jihovýchodní část)
křižovatka Znojemská - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/360 a III/36075 (ulice Znojemská)
křižovatka Hrotovická - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/351 (ulice Hrotovická)
křižovatka Brněnská - úrovňová křižovatka se stávající silnicí I/23
(ulice Brněnská) a silnicí II/360 (ulice Rafaelova), s přímými větvemi
pro směry Brno - obchvat (mimoúrovňová větev E) a obchvat - Brno
(větev F)
severní a jižní souběžné komunikace - jednosměrné komunikace
souběžné s jižní částí přeložky silnice I/23, v mezikřižovatkovém
úseku mezi MÚK Znojemská a MÚK Hrotovická, v délce cca 600 m
provizorní napojení na ul. Vltavínskou v délce cca 380 m
vyvolané přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Charakter záměru:

Přeložka silnice I/23 představuje novostavbu silnice první třídy v
poloze jižního obchvatu města Třebíče. Přeložka je navržena jako
dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami. V tomto
oznámení EIA je hodnocena II. etapa výstavby jižního obchvatu,
která se skládá z části jižní a jihovýchodní.
Jižní část představuje přestavbu stávající silnice II/360 (ulice
Spojovací), která je přes zárodek jihozápadní části provizorně
připojena na ulici Vltavínská. V tomto úseku je přeložka doplněna o
oboustranné jednosměrné komunikace zajišťující propojení
křižovatek a obsluhu území. Navazující jihovýchodní část je v celém
úseku novostavba, doplněná o stoupací pruh pro směr Brno —
obchvat. I. etapu výstavby přeložky silnice I/23 představuje část
jihozápadní, která není předmětem hodnocení v tomto dokumentu,
je však stabilizována v platném územním plánu města Třebíč a její
příprava by měla navazovat na předkládaný úsek.
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat,
že v širším okolí hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány
žádné další záměry, s jejichž potencionálními projevy by mohlo
docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. V
průmyslové zóně jižně od Spojovací dochází k rozvoji především
obchodních a logistických aktivit.

Umístění:

kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Oznamovatel:
IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65 99 33 90

Vysočina
Třebíč
Třebíč, Střítež
Třebíč, Střítež u Třebíče

ZÁVĚR:
Záměr „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“ naplňující dikci bodu 9.1
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I)“ pro záměry kategorie II.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA.
2. V dalších etapách činností postupovat dle podmínek souhlasného vyjádření orgánu
ochrany veřejného zdraví.

ODŮVODNĚNÍ:
Dne 26. 8. 2009 bylo Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí předloženo
oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“. Krajským
úřadem bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Šikula
Tomáš Mgr., HBH Projekt, spol. s r.o. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a
posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 23. 9. 2009
 Krajská hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč
z 23. 9. 2009
 Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí z 21. 9. 2009
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF z 9. 9. 2009
Požadavek na další posuzování byl uplatněn ČIŽP.
Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení nebylo obdrženo.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
S oznámením záměru „Přeložka silnice I/23 obchvat, jihovýchodní + jižní část“ se z hlediska
vlivů na veřejné zdraví souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Požadujeme, aby lokalita pro budoucí obytnou zástavbu Vídeňský rybník byla pro zachování
přibližných stávajících životních podmínek ochráněna vzhledem k hluku a k imisím z dopravy
kombinací zemního valu a ochranné zeleně.
2. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu § 124 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření, zda hluk z dopravy v denní a
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí hygienický limit hluku
stanovený nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
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a vibrací. Na základě výsledku zkušebního provozu si vyhrazujeme možnost případně
požadovat po investorovi protihluková opatření.
3. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu 124 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účinnosti provedených
protihlukových opatřeních měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u obytné
zástavby u mimoúrovňové křižovatky Brněnská a na hranici lokality pro budoucí obytnou
zástavbu Vídeňský rybník.
Současně sdělujeme, že z hlediska vlivů na veřejné zdraví není nutné předložený záměr dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Připomínky zohledněny v podmínkách závěru.
Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Realizací záměru by nemělo dojít k zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území. Při
realizaci stavby je nutné nakládat na staveništi se závadnými látkami v souladu s 5 39 zákona č.
254/200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a rovněž by neměly být vypouštěny
odpadní vody, které vzniknou při případné výstavbě. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko odděleni ochrany ovzduší:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
K oznámení záměru zaujímá ČIŽP za úsek ochrany přírody následující stanovisko:
Z poskytnuté dokumentace je zřejmé, že se jedná o novostavbu silnice první třídy v poloze
jižního obchvatu města Třebíče a je navržena jako dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými
křižovatkami. Záměr zasahuje do prvků územního systému ekologické stability, a to
nadregionálního biokoridoru 181 K124 — Mohelno, regionálních biokoridorů řeka Jihlava a svah
údolí Jihlavy a několika lokálních biokoridorů. Výstavba silnice je plánována na území přírodního
parku Třebíčsko, není vyloučeno narušení krajinného rázu, a proto je třeba postupovat dle
ustanoveni § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon). Plánovaným záměrem mohou být zasaženy i některé významné
krajinné prvky jako vodní toky a jejich údolní nivy. Z dokumentace vyplývá, že nebyl proveden
podrobný botanický a zoologický průzkum s ohledem na zjištění případného výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Inspekce upozorňuje v případě zjištění jejich výskytu na
nutnost udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56
zákona. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění žádného zvláště chráněného území, ani k
ovlivnění žádné evropsky významné lokality či ptačí oblastí. Inspekce dále upozorňuje na
nutnost postupu v souladu s ustanovením § 8 zákona v případě kácení dřevin rostoucích mimo
les. Na základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody požaduje další posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje
pokračovat v procesu ElA.
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Jedná se o připomínky a upozornění obecně vyplývající z příslušných zákonů. Vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví byly řešeny v oznámení, včetně navržení opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D. IV.
oznámení EIA. Povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany přírody budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
Nejsou připomínky, záměr není nutné posuzovat dle zákona.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán dle § 13 a §
17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) na základě předložené dokumentace sděluje z hlediska
zákonem chráněného zájmu k záměru stavby „Přeložka I/23 Třebíč – obchvat, jihovýchodní a
jižní část“:
Dojde k dotčení pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu (v k.ú. Střítež u Třebíče
0,843 ha, v k.ú. Třebíč 3,475 ha, celkem 4,309 ha). Stavba podléhá před vydáním územního
rozhodnutí souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6
zákona. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
podává žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) na pověřeném obecním úřadu – MěÚ
Třebíč, OŽP. Ten, pokud není příslušný k udělení souhlasu (jde o rozsah odnětí půdy od 1 do 10
hektarů, dle § 17a písmene e) zákona v kompetenci KrÚ), postupuje žádost se svým
stanoviskem (§ 18 odst. 1 zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího
stupně.
Jedná se o připomínky a upozornění dle příslušného zákona. Povinnosti vyplývající z právních
předpisů na úseku ochrany ZPF budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2
zákona, zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který je v souladu s územním plánem.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů, primárně shrnují povinnosti dle zákonů. Podmínky jsou řešeny povinností
respektovaní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA. Závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví směřující k posuzování dle zákona nebylo prokázáno.
Požadavek na další posuzování byl uplatněn u ČIŽP, vyjádření veřejnosti, občanských sdružení
nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření s
podmínkami.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia kód záměru VYS440.
Město Třebíč a Obec Střítež jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Město Třebíč a Obec Střítež žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace na úřední desce.

Ing. Josef Klečanský
vedoucí oddělení integrované prevence a EIA
odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou:
Oznamovatel (včetně přílohy obdržených vyjádření a zbylého oznámení)
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 BRNO
Dotčené územní samosprávné celky
2) Obec Střítež, Střítež 42, 674 01 TŘEBÍČ
3) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
4) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady
5) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč, Bráfova 31,
674 01 TŘEBÍČ
7) Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
8) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKŮV BROD
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10
PRAHA 10

Na vědomí:
10) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
11) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

24. 8. 2009

KUJI 72953/2009
OZP 1126/2009 Kle

Ing. Josef Klečanský
564 602 525

1. 10. 2009

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část

Kapacita záměru:

novostavba dvoupruhové silnice v celkové délce 2,710 km, šířkové
uspořádání odpovídá kategorii MS 11/9/50 (jižní část), resp. S
11,5/80 se stoupacím pruhem (jihovýchodní část)
křižovatka Znojemská - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/360 a III/36075 (ulice Znojemská)
křižovatka Hrotovická - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/351 (ulice Hrotovická)
křižovatka Brněnská - úrovňová křižovatka se stávající silnicí I/23
(ulice Brněnská) a silnicí II/360 (ulice Rafaelova), s přímými větvemi
pro směry Brno - obchvat (mimoúrovňová větev E) a obchvat - Brno
(větev F)
severní a jižní souběžné komunikace - jednosměrné komunikace
souběžné s jižní částí přeložky silnice I/23, v mezikřižovatkovém
úseku mezi MÚK Znojemská a MÚK Hrotovická, v délce cca 600 m
provizorní napojení na ul. Vltavínskou v délce cca 380 m
vyvolané přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Charakter záměru:

Přeložka silnice I/23 představuje novostavbu silnice první třídy v
poloze jižního obchvatu města Třebíče. Přeložka je navržena jako
dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami. V tomto
oznámení EIA je hodnocena II. etapa výstavby jižního obchvatu,
která se skládá z části jižní a jihovýchodní.
Jižní část představuje přestavbu stávající silnice II/360 (ulice
Spojovací), která je přes zárodek jihozápadní části provizorně
připojena na ulici Vltavínská. V tomto úseku je přeložka doplněna o
oboustranné jednosměrné komunikace zajišťující propojení
křižovatek a obsluhu území. Navazující jihovýchodní část je v celém
úseku novostavba, doplněná o stoupací pruh pro směr Brno —
obchvat. I. etapu výstavby přeložky silnice I/23 představuje část
jihozápadní, která není předmětem hodnocení v tomto dokumentu,
je však stabilizována v platném územním plánu města Třebíč a její
příprava by měla navazovat na předkládaný úsek.
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat,
že v širším okolí hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány
žádné další záměry, s jejichž potencionálními projevy by mohlo
docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. V
průmyslové zóně jižně od Spojovací dochází k rozvoji především
obchodních a logistických aktivit.

Umístění:

kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Oznamovatel:
IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65 99 33 90

Vysočina
Třebíč
Třebíč, Střítež
Třebíč, Střítež u Třebíče

ZÁVĚR:
Záměr „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“ naplňující dikci bodu 9.1
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I)“ pro záměry kategorie II.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA.
2. V dalších etapách činností postupovat dle podmínek souhlasného vyjádření orgánu
ochrany veřejného zdraví.

ODŮVODNĚNÍ:
Dne 26. 8. 2009 bylo Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí předloženo
oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“. Krajským
úřadem bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Šikula
Tomáš Mgr., HBH Projekt, spol. s r.o. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a
posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 23. 9. 2009
 Krajská hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč
z 23. 9. 2009
 Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí z 21. 9. 2009
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF z 9. 9. 2009
Požadavek na další posuzování byl uplatněn ČIŽP.
Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení nebylo obdrženo.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
S oznámením záměru „Přeložka silnice I/23 obchvat, jihovýchodní + jižní část“ se z hlediska
vlivů na veřejné zdraví souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Požadujeme, aby lokalita pro budoucí obytnou zástavbu Vídeňský rybník byla pro zachování
přibližných stávajících životních podmínek ochráněna vzhledem k hluku a k imisím z dopravy
kombinací zemního valu a ochranné zeleně.
2. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu § 124 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření, zda hluk z dopravy v denní a
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí hygienický limit hluku
stanovený nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
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a vibrací. Na základě výsledku zkušebního provozu si vyhrazujeme možnost případně
požadovat po investorovi protihluková opatření.
3. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu 124 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účinnosti provedených
protihlukových opatřeních měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u obytné
zástavby u mimoúrovňové křižovatky Brněnská a na hranici lokality pro budoucí obytnou
zástavbu Vídeňský rybník.
Současně sdělujeme, že z hlediska vlivů na veřejné zdraví není nutné předložený záměr dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Připomínky zohledněny v podmínkách závěru.
Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Realizací záměru by nemělo dojít k zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území. Při
realizaci stavby je nutné nakládat na staveništi se závadnými látkami v souladu s 5 39 zákona č.
254/200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a rovněž by neměly být vypouštěny
odpadní vody, které vzniknou při případné výstavbě. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko odděleni ochrany ovzduší:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
K oznámení záměru zaujímá ČIŽP za úsek ochrany přírody následující stanovisko:
Z poskytnuté dokumentace je zřejmé, že se jedná o novostavbu silnice první třídy v poloze
jižního obchvatu města Třebíče a je navržena jako dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými
křižovatkami. Záměr zasahuje do prvků územního systému ekologické stability, a to
nadregionálního biokoridoru 181 K124 — Mohelno, regionálních biokoridorů řeka Jihlava a svah
údolí Jihlavy a několika lokálních biokoridorů. Výstavba silnice je plánována na území přírodního
parku Třebíčsko, není vyloučeno narušení krajinného rázu, a proto je třeba postupovat dle
ustanoveni § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon). Plánovaným záměrem mohou být zasaženy i některé významné
krajinné prvky jako vodní toky a jejich údolní nivy. Z dokumentace vyplývá, že nebyl proveden
podrobný botanický a zoologický průzkum s ohledem na zjištění případného výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Inspekce upozorňuje v případě zjištění jejich výskytu na
nutnost udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56
zákona. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění žádného zvláště chráněného území, ani k
ovlivnění žádné evropsky významné lokality či ptačí oblastí. Inspekce dále upozorňuje na
nutnost postupu v souladu s ustanovením § 8 zákona v případě kácení dřevin rostoucích mimo
les. Na základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody požaduje další posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje
pokračovat v procesu ElA.
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Jedná se o připomínky a upozornění obecně vyplývající z příslušných zákonů. Vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví byly řešeny v oznámení, včetně navržení opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D. IV.
oznámení EIA. Povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany přírody budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
Nejsou připomínky, záměr není nutné posuzovat dle zákona.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán dle § 13 a §
17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) na základě předložené dokumentace sděluje z hlediska
zákonem chráněného zájmu k záměru stavby „Přeložka I/23 Třebíč – obchvat, jihovýchodní a
jižní část“:
Dojde k dotčení pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu (v k.ú. Střítež u Třebíče
0,843 ha, v k.ú. Třebíč 3,475 ha, celkem 4,309 ha). Stavba podléhá před vydáním územního
rozhodnutí souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6
zákona. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
podává žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) na pověřeném obecním úřadu – MěÚ
Třebíč, OŽP. Ten, pokud není příslušný k udělení souhlasu (jde o rozsah odnětí půdy od 1 do 10
hektarů, dle § 17a písmene e) zákona v kompetenci KrÚ), postupuje žádost se svým
stanoviskem (§ 18 odst. 1 zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího
stupně.
Jedná se o připomínky a upozornění dle příslušného zákona. Povinnosti vyplývající z právních
předpisů na úseku ochrany ZPF budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2
zákona, zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který je v souladu s územním plánem.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů, primárně shrnují povinnosti dle zákonů. Podmínky jsou řešeny povinností
respektovaní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA. Závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví směřující k posuzování dle zákona nebylo prokázáno.
Požadavek na další posuzování byl uplatněn u ČIŽP, vyjádření veřejnosti, občanských sdružení
nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření s
podmínkami.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia kód záměru VYS440.
Město Třebíč a Obec Střítež jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Město Třebíč a Obec Střítež žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace na úřední desce.

Ing. Josef Klečanský
vedoucí oddělení integrované prevence a EIA
odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou:
Oznamovatel (včetně přílohy obdržených vyjádření a zbylého oznámení)
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 BRNO
Dotčené územní samosprávné celky
2) Obec Střítež, Střítež 42, 674 01 TŘEBÍČ
3) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
4) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady
5) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč, Bráfova 31,
674 01 TŘEBÍČ
7) Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
8) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKŮV BROD
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10
PRAHA 10

Na vědomí:
10) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
11) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

24. 8. 2009

KUJI 72953/2009
OZP 1126/2009 Kle

Ing. Josef Klečanský
564 602 525

1. 10. 2009

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část

Kapacita záměru:

novostavba dvoupruhové silnice v celkové délce 2,710 km, šířkové
uspořádání odpovídá kategorii MS 11/9/50 (jižní část), resp. S
11,5/80 se stoupacím pruhem (jihovýchodní část)
křižovatka Znojemská - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/360 a III/36075 (ulice Znojemská)
křižovatka Hrotovická - mimoúrovňová okružní křižovatka se silnicí
II/351 (ulice Hrotovická)
křižovatka Brněnská - úrovňová křižovatka se stávající silnicí I/23
(ulice Brněnská) a silnicí II/360 (ulice Rafaelova), s přímými větvemi
pro směry Brno - obchvat (mimoúrovňová větev E) a obchvat - Brno
(větev F)
severní a jižní souběžné komunikace - jednosměrné komunikace
souběžné s jižní částí přeložky silnice I/23, v mezikřižovatkovém
úseku mezi MÚK Znojemská a MÚK Hrotovická, v délce cca 600 m
provizorní napojení na ul. Vltavínskou v délce cca 380 m
vyvolané přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Charakter záměru:

Přeložka silnice I/23 představuje novostavbu silnice první třídy v
poloze jižního obchvatu města Třebíče. Přeložka je navržena jako
dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami. V tomto
oznámení EIA je hodnocena II. etapa výstavby jižního obchvatu,
která se skládá z části jižní a jihovýchodní.
Jižní část představuje přestavbu stávající silnice II/360 (ulice
Spojovací), která je přes zárodek jihozápadní části provizorně
připojena na ulici Vltavínská. V tomto úseku je přeložka doplněna o
oboustranné jednosměrné komunikace zajišťující propojení
křižovatek a obsluhu území. Navazující jihovýchodní část je v celém
úseku novostavba, doplněná o stoupací pruh pro směr Brno —
obchvat. I. etapu výstavby přeložky silnice I/23 představuje část
jihozápadní, která není předmětem hodnocení v tomto dokumentu,
je však stabilizována v platném územním plánu města Třebíč a její
příprava by měla navazovat na předkládaný úsek.
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat,
že v širším okolí hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány
žádné další záměry, s jejichž potencionálními projevy by mohlo
docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. V
průmyslové zóně jižně od Spojovací dochází k rozvoji především
obchodních a logistických aktivit.

Umístění:

kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Oznamovatel:
IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65 99 33 90

Vysočina
Třebíč
Třebíč, Střítež
Třebíč, Střítež u Třebíče

ZÁVĚR:
Záměr „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“ naplňující dikci bodu 9.1
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I)“ pro záměry kategorie II.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA.
2. V dalších etapách činností postupovat dle podmínek souhlasného vyjádření orgánu
ochrany veřejného zdraví.

ODŮVODNĚNÍ:
Dne 26. 8. 2009 bylo Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí předloženo
oznámení záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč - obchvat, jihovýchodní + jižní část“. Krajským
úřadem bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Šikula
Tomáš Mgr., HBH Projekt, spol. s r.o. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a
posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 23. 9. 2009
 Krajská hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč
z 23. 9. 2009
 Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí z 21. 9. 2009
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF z 9. 9. 2009
Požadavek na další posuzování byl uplatněn ČIŽP.
Vyjádření veřejnosti, občanských sdružení nebylo obdrženo.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
S oznámením záměru „Přeložka silnice I/23 obchvat, jihovýchodní + jižní část“ se z hlediska
vlivů na veřejné zdraví souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Požadujeme, aby lokalita pro budoucí obytnou zástavbu Vídeňský rybník byla pro zachování
přibližných stávajících životních podmínek ochráněna vzhledem k hluku a k imisím z dopravy
kombinací zemního valu a ochranné zeleně.
2. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu § 124 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření, zda hluk z dopravy v denní a
noční době v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročí hygienický limit hluku
stanovený nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
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a vibrací. Na základě výsledku zkušebního provozu si vyhrazujeme možnost případně
požadovat po investorovi protihluková opatření.
3. Před započetím užívání stavby budeme požadovat zkušební provoz ve smyslu 124 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účinnosti provedených
protihlukových opatřeních měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u obytné
zástavby u mimoúrovňové křižovatky Brněnská a na hranici lokality pro budoucí obytnou
zástavbu Vídeňský rybník.
Současně sdělujeme, že z hlediska vlivů na veřejné zdraví není nutné předložený záměr dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Připomínky zohledněny v podmínkách závěru.
Česká inspekce životního prostředí OI Havlíčkův Brod
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Realizací záměru by nemělo dojít k zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území. Při
realizaci stavby je nutné nakládat na staveništi se závadnými látkami v souladu s 5 39 zákona č.
254/200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a rovněž by neměly být vypouštěny
odpadní vody, které vzniknou při případné výstavbě. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko odděleni ochrany ovzduší:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
K oznámení záměru zaujímá ČIŽP za úsek ochrany přírody následující stanovisko:
Z poskytnuté dokumentace je zřejmé, že se jedná o novostavbu silnice první třídy v poloze
jižního obchvatu města Třebíče a je navržena jako dvoupruhová komunikace s mimoúrovňovými
křižovatkami. Záměr zasahuje do prvků územního systému ekologické stability, a to
nadregionálního biokoridoru 181 K124 — Mohelno, regionálních biokoridorů řeka Jihlava a svah
údolí Jihlavy a několika lokálních biokoridorů. Výstavba silnice je plánována na území přírodního
parku Třebíčsko, není vyloučeno narušení krajinného rázu, a proto je třeba postupovat dle
ustanoveni § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon). Plánovaným záměrem mohou být zasaženy i některé významné
krajinné prvky jako vodní toky a jejich údolní nivy. Z dokumentace vyplývá, že nebyl proveden
podrobný botanický a zoologický průzkum s ohledem na zjištění případného výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin. Inspekce upozorňuje v případě zjištění jejich výskytu na
nutnost udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56
zákona. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění žádného zvláště chráněného území, ani k
ovlivnění žádné evropsky významné lokality či ptačí oblastí. Inspekce dále upozorňuje na
nutnost postupu v souladu s ustanovením § 8 zákona v případě kácení dřevin rostoucích mimo
les. Na základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody požaduje další posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Bez připomínek. Nepožadujeme pokračování procesu ElA.
Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje
pokračovat v procesu ElA.
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Jedná se o připomínky a upozornění obecně vyplývající z příslušných zákonů. Vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví byly řešeny v oznámení, včetně navržení opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D. IV.
oznámení EIA. Povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany přírody budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
Nejsou připomínky, záměr není nutné posuzovat dle zákona.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán dle § 13 a §
17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) na základě předložené dokumentace sděluje z hlediska
zákonem chráněného zájmu k záměru stavby „Přeložka I/23 Třebíč – obchvat, jihovýchodní a
jižní část“:
Dojde k dotčení pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu (v k.ú. Střítež u Třebíče
0,843 ha, v k.ú. Třebíč 3,475 ha, celkem 4,309 ha). Stavba podléhá před vydáním územního
rozhodnutí souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6
zákona. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
podává žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) na pověřeném obecním úřadu – MěÚ
Třebíč, OŽP. Ten, pokud není příslušný k udělení souhlasu (jde o rozsah odnětí půdy od 1 do 10
hektarů, dle § 17a písmene e) zákona v kompetenci KrÚ), postupuje žádost se svým
stanoviskem (§ 18 odst. 1 zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího
stupně.
Jedná se o připomínky a upozornění dle příslušného zákona. Povinnosti vyplývající z právních
předpisů na úseku ochrany ZPF budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2
zákona, zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který je v souladu s územním plánem.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů, primárně shrnují povinnosti dle zákonů. Podmínky jsou řešeny povinností
respektovaní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
uvedených v bodu D. IV. oznámení EIA. Závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví směřující k posuzování dle zákona nebylo prokázáno.
Požadavek na další posuzování byl uplatněn u ČIŽP, vyjádření veřejnosti, občanských sdružení
nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření s
podmínkami.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia kód záměru VYS440.
Město Třebíč a Obec Střítež jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Město Třebíč a Obec Střítež žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace na úřední desce.

Ing. Josef Klečanský
vedoucí oddělení integrované prevence a EIA
odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou:
Oznamovatel (včetně přílohy obdržených vyjádření a zbylého oznámení)
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 BRNO
Dotčené územní samosprávné celky
2) Obec Střítež, Střítež 42, 674 01 TŘEBÍČ
3) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ
4) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady
5) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč, Bráfova 31,
674 01 TŘEBÍČ
7) Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
8) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKŮV BROD
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10
PRAHA 10

Na vědomí:
10) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TŘEBÍČ
11) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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