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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

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 „zákon“) 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: Silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, úsek č.1 Havlíčkův Brod  
- Dolní Krupá

Kapacita (rozsah) záměru: Délka úpravy 4 960 m, kat. S 7,5/70 (60)

Charakter záměru: Úprava části komunikace II/344 dle požadavků na  kategorii 
S 7,5/70 (60). Dojde k rozšíření zpevněného povrchu silnice o cca 
0,5 -  1 m, rozšíření nezpevněné krajnice 2 x 0,5 m a k místním 
úpravám směrových a výškových parametrů. Účelem  úprav je 
zejména zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci.

Umístění: kraj: Vysočina
obec: Havlíčkův Brod, Dolní Krupá, Knyk
kat. území: Havlíčkův Brod, Dolní Krupá, Knyk, Český Dvůr

Zahájení: 2011
Dokončení: 2012

Oznamovatel: Vysočina, Žižkova 57,  587 33 JIHLAVA

IČ: 708 90 749

Váš dopis značky/ze Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne
KUJI 93671/2009
OZP 1495/2009 Váv

L. Vávrová
/564602511

30.12.2009

Dle rozdělovníku.
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SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí obdržel ke zveřejněnému oznámení 
záměru, zpracovanému dle přílohy č.3 zákona Ing. Alexandrem Mertlem, Trstěnice 106, 569 57 
Trstěnice u Litomyšle (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona)  v zákonné lhůtě pro podání 
vyjádření  těchto subjektů:

 Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí -  dopis č.j.OZP/3237/2009/TR 
ze dne 22.12.2009

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – dopis 
č.j.46/ŘI/0921478.002/09/HZH ze dne 29.12.2009

 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod – dopis 
č.j.H555J2HB4123S/09-Vel ze dne 23.12.2009 

Zásadní požadavky  obsažené ve výše uvedených vyjádřeních:

Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí
Vyjádření obsahuje upozornění, že v zájmovém prostoru se dle vodohospodářské mapy nachází 
využívaný objekt podzemní vody (na cca 1,1 km rekonstruovaného úseku silnice ve směru na 
Dolní Krupou). Záměr je třeba projednat s provozovatelem tohoto zdroje a dohodnout se na 
nejmenším možném riziku ovlivnění zdroje podzemní vody. V oznámení není tento zdroj 
zohledněn.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod
Požaduje před vydáním stavebního povolení na předmětnou stavbu předložit měření hluku 
z dopravy na silnici II/344 v chráněném venkovním prostoru stavby  objektu k bydlení č.p. 109 
místní část Knyk (viz. výp.bod 13 - hluková studie  Ing.Petr Mynář, říjen 2009) v denní a noční 
době. V případě nárůstu hlučnosti navrhnout protihluková opatření zajišťující dodržení 
hygienických limitů.
Vyjádření dále obsahují upozornění na zákonné povinnosti investora, neobsahují požadavek na 
další posuzování dle zákona.

Vyjádření veřejnosti  ani občanských sdružení nebo obecně prospěšné společnosti ve smyslu § 
23 odst. 9 zákona nebylo v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí uplatněno.

ZÁVĚR:

Předložený záměr  „Silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, úsek č.1 Havlíčkův Brod  - Dolní 
Krupá“ naplňuje  dikci záměru  uvedeného v příloze 1. zákona v kategorii II., bod 9.1. 
Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd  a místních komunikací I. a II. třídy (záměry 
neuvedené v kategorii I.). Proto bylo Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem 
bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda tento záměr bude posuzován 
podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad  
k závěru, že předložený záměr 

nebude

posuzován podle zákona s tím, že investorem budou dodrženy veškeré podmínky a 
připomínky obsažené v zaslaných vyjádřeních a opatření navržená v části D.IV 
předloženého oznámení.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním 
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním 
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů 
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

Město Havlíčkův Brod a obce Dolní Krupá a Knyk jako  dotčené územně samosprávné celky 
ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 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. 
Současně  město Havlíčkův Brod a obce Dolní Krupá a Knyk žádáme o neprodlené písemné 
vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Ing.Lenka Vávrová
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
Na dodejku: 

Oznamovatel (včetně kopií obdržených vyjádření):
1. Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený Krajským úřadem kraje Vysočina, 

Odborem dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (včetně kopií 
obdržených vyjádření)

Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu – zde
3. Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 HAVLÍČKUV BROD
4. Obec Dolní Krupá, DOLNÍ KRUPÁ č.p. 1, PSČ 582 71
5. Obec Knyk, KNYK č.p.40, PSČ 580 01
  

Dotčené správní úřady dle § 6 odst. 4
6. Krajský úřad kraje vysočina - zde
7. KHS kraje Vysočina, ÚP H.Brod, Rozkošská č.p.233, 580 01 HAVLÍČKUV BROD
8. Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 HAVLÍČKUV BROD
9. ČIŽP OI, Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod

Dle § 6 odst. 3 zákona:
10. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Na vědomí :
11. Městský úřad H. BROD, OŽP, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 HAVLÍČKUV BROD
12. Městský úřad H. BROD, OV, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 HAVLÍČKUV BROD
13. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21  PRAHA 5
14. Ing.Alexandr Mertl, Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
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