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
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Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI 74284/2010/OZP/Fr

Mgr. Fryš/564 602 504

1.10.2010

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:

Rekonstrukce silnice II/388, Bobrová - Zvole

Kapacita (rozsah) záměru:

Začátek a konec prvního úseku km 21,034 – km 24,746
Začátek a konec druhého úseku km 25,843 – km 26,281
kategorie S 6,5/50 pro extravilán, kategorie MS2 10/7/50 pro
intravilán

Charakter záměru:

Úprava směrového a výškového vedení trasy spočívající
v rozšíření komunikace (v délce cca 330 m bude přeloženo
koryto toku Bobrůvka). Začátek prvního úseku cca 0,266 km
od vyústění ze silnice II/360 v městysu Bobrová, po km
21,494 prochází komunikace intravilánem. Konec prvního
úseku je
0,073 km za křižovatkou se silnicí III/3887
(odbočení k místní části Olešínky). Druhý úsek se nachází
v obci Zvole se zaústěním do silnice II/385. Odbor reg.
rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Městského
úřadu Nové Město na Moravě konstatuje, že PD předmětné
stavby není v rozporu s územním plánem obce Bobrová. Dle
vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu
Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem není navržené
řešení v PD v rozporu s územním plánem obce Zvole.

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

Umístění:

kraj:

Vysočina

obec:

Bobrová, Zvole

kat. území:

Dolní Bobrová,
Pernštejnem

Horní

Bobrová,

Zahájení:

předpoklad 2010

Dokončení:

předpoklad 2012

Oznamovatel:

Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

Olešínky,

Zvole

nad

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona zpracoval Ing. Dalibor
Vostal (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad) vyjádření níže
uvedených subjektů:
Obce Zvole ze dne 9.9.2010
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou z 13.9.2010
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 16.9.2010
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina (ochrana zemědělského půdního
fondu) ze dne 1.9.2010
Paní Dagmar Košíkové, Merhautova 13. blok 5, Brno ze dne 13.9.2010
Požadavek na další posuzování dle zákona uplatnila ČIŽP OI Havlíčkův Brod.
Obec Zvole nemá námitek, vliv záměru na životní prostředí postačí ošetřit v následném
správním řízení (územní a stavební řízení).
KHS kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou s předloženým oznámením vyslovuje souhlas a
uvádí, že záměr není nutno dále posuzovat dle zákona.
ČIŽP OI Havlíčkův Brod, oddělení ochrany ovzduší a oddělení ochrany vod nemá žádné
připomínky a vzhledem k charakteru záměru nepožadují pokračování procesu EIA.
ČIŽP OI Havlíčkův Brod oddělení ochrany lesa nepožaduje pokračovat v procesu EIA.
Upozorňuje, že z dostupné dokumentace a její výkresové části není patrné kde a jakým
způsobem dojde k trvalým záborům pozemků určených k plnění funkcí lesa. Připomíná, že
v případě dotčení porostních stěn ve směru bořivých větrů je tyto třeba zabezpečit např.
výsadbou rychle rostoucích dřevin a že v době stavebních prací je třeba zabezpečit lesní
pozemky proti ukládání deponií, narušení vodního režimu, poškození kmenů a kořenových
náběhů.
Konkretizace záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa bude předmětem dalšího stupně
projektové přípravy, kdy bude podána žádost o odnětí orgánu státní správy lesů. Opatření
vztažená k ochraně porostu a zabezpečení lesních pozemků před ukládáním deponií budou
zahrnuta v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
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ČIŽP OI Havlíčkův Brod, oddělení odpadového hospodářství nemá připomínky a nepožaduje
pokračování procesu EIA.
ČIŽP OI Havlíčkův Brod, oddělení ochrany přírody uvádí, že v korytě Bobrůvky je níže po toku
od zájmové lokality evidován výskyt vranky a střevle potoční, přeložka koryta si vyžádá úplné
vykácení doprovodné zeleně na dotčeném úseku a při rekonstrukci silnice bude třeba vykácet
i některé dřeviny, pro náhradní výsadbu musí být v dalším projektovém stupni zpracován
samostatný projekt osázení pro konkrétní místa a druhy náhradní výsadby. Dle ČIŽP bude
třeba zajistit výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu vydry říční, jejíž nory
nebyly nalezeny v úseku tekoucím paralelně se silnicí, ale pobytové stopy byly nalezeny cca
0,5 km proti proudu. ČIŽP dále uvádí, že bude třeba zajistit vydání závazného stanoviska
k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku a údolní nivy Bobrůvky. ČIŽP
považuje za nedostatečné biologické hodnocení provedené v květnu až červenci 2010 a
požaduje jej doplnit o podzimní aspekt a zároveň požaduje i zajištění zoologického průzkumu
toku Bobrůvky v souvislosti s výskytem vranky a střevle.
Oznámení zohledňuje v květnu až červenci 2010 Biologické hodnocení lokality přeložky toku
Bobrůvka podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., které zpracoval RNDr. Lukáš Merta
(autorizovaná osoba). Faunu toku tvoří běžné druhy zoobentosu a ryb na přechodu kaprové a
lososové vody. Vegetace v okolí toku je tvořena směsí běžných lučních a ruderálních druhů
bylin bez přítomnosti ochranářsky významných taxonů. Ohledně výskytu vranky obecné je
uvedeno, že výskyt této ryby je znám z dolního toku Bobrůvky (úsek mezi Moraveckými
Pavlovicemi a Skryji), avšak úsek u Bobrové neodpovídá nárokům této ryby (malé zastoupení
kamenitých partií, snížená kvalita vody). Zpracovatel biologického hodnocení navrhuje
opatření pro vytvoření morfologicky pestrého koryta za účelem vytvoření úkrytového
potenciálu pro živočichy s tím, že nově vybudované koryto by mělo respektovat a v maximální
míře kopírovat charakter stávajícího koryta. Tato opatření převzal příslušný úřad do podmínek
závěru zjišťovacího řízení. Otázka potřeby dalšího biologického hodnocení, tentokrát
v podzimním aspektu přísluší orgánu ochrany přírody obce s rozšířenou působností, který
bude vydávat závazné stanovisko k zásahu do vodního toku, údolní nivy, které jsou spolu
s též dotčeným lesem významnými krajinnými prvky ze zákona. Příslušnými orgány ochrany
přírody rozhodujícími o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les jsou Úřad městyse
Bobrová a Obecní úřad Zvole. Ohledně nezbytnosti povolení výjimky ze zákazů dle § 56 odst.
2 zákona o ochraně přírody a krajiny u zvláště chráněných druhů živočichů se jedná se o
konstatování zákonné povinnosti. Aspekt náhradní výsadby je v oznámení zohledněn pod SO
801 vegetační úpravy a SO 802 vegetační úpravy v biokoridoru RBK 1396, kde je mj.
uvedeno, že za odstraněné dřeviny je nutné provést dostatečnou náhradní výsadbu, přičemž
se za vhodné považuje napojení na prvky územního systému ekologické stability.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina uvádí postup pro vydání souhlasu
k odnětí pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu a v případě, že si stavba
vyžádá založení zemníků požaduje, aby nedošlo k dotčení vysoce chráněných půd (I. a II.
třída ochrany) těmito zemníky.
Bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Paní Dagmar Košíková vznesla námitky vztažené ke změně statiky objektu čp. 78 v obci
Zvole, funkčnosti studny, kácení vzrostlých stromů a keřů, hluku a vibracím (a bezpečnosti
provozu, která však není v rozsahu posuzování vlivů na životní prostředí dle § 2 zákona).
Příslušný úřad si vyžádal upřesňující informace od zástupce oznamovatele, který
prostřednictvím projektanta sdělil, že stávající taras zasahuje cca 1-2 m do silničního profilu a
z důvodu dodržení průjezdného profilu komunikace je navržena nízká zídka o výšce 0,5-1,0
m. Hloubka založení zídky bude činit max. 0,8 m, což neovlivní podzemní vody ani statiku
objektu ve vzdálenosti cca 5,0 m (hydraulický sklon ke studni je ze severní strany, tj. z opačné
než je komunikace). Projekt uvažuje v rámci stavebního objektu SO 801 s vegetačními
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úpravami v celé délce rekonstruované trasy. Hlučnost, prašnost i vibrace sníží provedení
hladkého asfaltového krytu komunikace. V této souvislosti příslušný úřad konstatuje, že orgán
ochrany veřejného zdraví, sdělil že je mu místní dopravní situace dobře známa a proto
zpracování hlukové studie nepožaduje. Příslušný úřad ověřil intenzity dopravy v r. 2005 (zdroj
ŘSD) s tím, že ve sčítacím úseku 6-3550 činil součet těžkých motorových vozidel T = 131,
osobních automobilů O=394, motocyklů M=9 v době za 24 hod.
ZÁVĚR:
Záměr „Rekonstrukce silnice II/388, Bobrová - Zvole“ naplňuje dikci bodu 9.1 kategorie II
přílohy č. 1 k zákonu (novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních
komunikací I. a II. třídy), a to dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. 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.
Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr
„ Rekonstrukce silnice II/388, Bobrová - Zvole“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
-

Před započetím jakýchkoliv prací v korytě realizovat záchranný odlov a transfer ryb.
Práce v korytě včetně kácení břehových porostů realizovat mimo jarní období
rozmnožování vodních živočichů a hnízdění ptactva (mimo 1.3. – 30.6).
Při realizaci zajistit biologický dozor stavby osobou, jejíž výběr bude odsouhlasen
orgánem ochrany přírody.
V maximální možné míře podpořit členitost koryta, a to v podélném i příčném profilu (v
rovné trati by proudnice měla být soustředěna doprostřed koryta a tak vytvořen
miskovitý profil, v obloucích by se měla přimykat konkávnímu břehu).
Vytvořit střídající se mělčí peřeje a hlubší úseky pomaleji tekoucí vody (tůně
s hloubkou min. 80 cm v době nízkých stavů).
V maximální míře použít přírodě bližší způsob opevnění břehů. Břeh podél silnice
opevnit kamennou rovnaninou s klínováním umožňující spontánní přírodní dotváření.
Pravý břeh opevnit kamenným záhozem. Nad běžnou hladinu vody spáry záhozu
ohumusovat a ozelenit.
Mezi kamennými bloky ponechat pod úrovní běžné hladiny mezery (5-10 cm) sloužící
jako úkryt pro živočichy.
Celkové zastínění koryta břehovým porostem by nemělo přesáhnout 50 % plochy
hladiny (náhradní výsadbu nejen břehového porostu včetně rozsahu, druhové skladby,
péče o zeleň projednat s orgánem ochrany přírody obce s rozšířenou působností).
Vyloučit v době stavebních prací ukládání deponií na lesních pozemcích.
Narušený porostní plášť ochránit výsadbou rychle rostoucích dřevin.
Stromy, které by mohly být v rámci prací poškozeny mechanicky ochránit (např.
bedněním).
Zeminu, především sejmutou ornici, následně využít na vzniklé svahy a pro zatravnění.
Vyloučit dotčení vysoce chráněných půd (I. a II. třída ochrany) případným zakládáním
zemníků.
Do projektu organizace výstavby zahrnout opatření na zajištění ochrany půdy a vod
před znečištěním ze stavební činnosti (úkapy ropných látek ze stavebních
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-

mechanizmů, přechodné skladování odpadu na staveništi, manipulace s ropnými
produkty a pohonnými hmotami apod.).
V případě havárie (úniku ropných látek nebo látek škodlivých vodám) postupovat dle
schváleného havarijního plánu.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona,
zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci.
Rekonstrukce komunikace v úseku Bobrová – Zvole proběhne většinou ve stopě stávající
silnice. Na průtazích obcemi je její umístění pevně dáno okolními objekty. Silnici částečně
lemuje tok Bobrůvka, který bude v délce cca 330 m přeložen. Dle vyjádření příslušných
stavebních úřadů není tento záměr v rozporu s územními plány dotčených obcí.
Závažnosti předpokládaných vlivů.
Za nejvýznamnější zásah lze označit přeložku v části toku Bobrůvka (koryto bude odsunuto o
cca 3,5 – 4,0 m jižním směrem), který je spolu s údolní nivou významným krajinným prvkem a
plní též funkci biokoridoru. Zejména z důvodu zásahu do ekosystému toku bylo provedeno
biologické hodnocení autorizovanou osobou. Obnova heterogenity koryta s vytvořením
podmínek přirozeného biotopu pro výskyt zvláště chráněných druhů živočichů je předmětem
navržených opatření, která byla převzata do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Z hlediska
vlivů na veřejné zdraví byl KHS s oznámením zjišťovaného záměru vysloven souhlas s tím, že
provedením nového kvalitního povrchu silnice se značně sníží hluková situace, ale i prašnost.
Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl příslušným orgánem ochrany přírody
vyloučen.
Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a
provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení
vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů
v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a
charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.
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.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia
Městys Bobrová a obec Zvole 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 městys
Bobrová a obec Zvole žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou
Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření)
1/ Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 JIHLAVA
(Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde)
Dotčené územní samosprávné celky:
2/

Městys Bobrová, 592 55 BOBROVÁ

(datová schránka)

3/

Obec Zvole, 592 56 ZVOLE NAD PERNŠTEJNEM

4/

Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

(datová schránka)

Dotčené správní úřady:
5/

Krajský úřad kraje Vysočina - zde

6/

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 57, 593 15 BYSTŘICE NAD
PERNŠTEJNEM (datová schránka)

7/

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (datová schránka)

8/

Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
(datová schránka)

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
9/

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

(datová schránka)

Na vědomí :
10/ Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 57,
593 15 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
(datová schránka)
11/ Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor životního prostředí, Vratislavovo nám. 103,
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (datová schránka)
12/ Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu,
Masarykovo nám. 57, 593 15 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
(datová schránka)
13/ Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor reg. rozvoje, územního plánování a stavebního
řádu, Vratislavovo nám. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (datová schránka)
14/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KUJI 74284/2010/OZP/Fr

(datová schránka)
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