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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 „zákon“)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

III/36042 Mirošov – most ev.č, 36042-3

Kapacita (rozsah) záměru: Celková délka přeložky je cca 175 m.
Charakter záměru:

Přeložka silnice III.třídy III/36042 v kategorii S 6,5 část úseku mezi
obcemi Mirošovice a Blažkov. Začátek stavby je lokalizován cca 65
m před stávajícím mostem přes řeku Bobrůvku, stavba končí cca
120 m za mostem směrem na Blažkov. Součástí je výstavba
nového mostního objektu přes vodní tok Bobrůvku. Součástí
záměru je i odstranění stávajícího mostu, který je ve špatném
technickém stavu a části stávající silnice a rekultivace těchto
ploch.

Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Zahájení:
Dokončení:

2012
2012

Oznamovatel:

Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Vysočina
Blažkov a Mirošov
Blažkov a Mirošov u Bobrové

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

IČ:

70890749

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí obdržel v zákonné lhůtě pro podání
vyjádření k oznámení záměru zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 firmou Transconsult s.r.o.,
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové vyjádření těchto subjektů:



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou - dopis ze dne
4.3.2011 doručený dne 4.3.2011
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod - dopis ze dne
4.3.2011 doručený dne 7.3.2011

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov – nepovažuje za nutné záměr dále
posuzovat dle zákona
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – upozorňuje na
nutnost zvýšené pozornosti pro případ úniku provozních kapalin z pracovních strojů do blízké
vodoteče. Při dodržení v oznámení navrhovaných opatření k eliminaci nepříznivých vlivů na
zvláště chráněné živočichy, nemá oddělení ochrany přírody k předloženému záměru námitky a
nepožaduje další posuzování.
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 naplňuje dikci § 4, odst.1písm. c) 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 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 záměr
III/36042 Mirošov – most ev.č, 36042-3
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Investorem budou
dodrženy veškeré podmínky a připomínky obsažené v zaslaných vyjádřeních a opatření
navržená v části D.IV na str.72 předloženého oznámení.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů, 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.
Obce Mirošov a Blažkov jako dotčené územně samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení
na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např.
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rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně obce Mirošov
a Blažkov jako dotčené územně samosprávné celky žádáme o neprodlené písemné vyrozumění
o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

otisk razítka

Ing.Lenka Vávrová
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
Na dodejku:
Oznamovatel (včetně kopií vyjádření):
1. Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený Transconsult s.r.o., Nerudova
37, 500 02 Hradec Králové
Datovou schránkou:
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Obec Blažkov, Blažkov č.p.56, PSČ 592 51
3. Obec Mirošov, Mirošov č.p.27, PSČ 592 55
4. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady dle § 6 odst. 4
5. Krajský úřad kraje Vysočina - zde
6. Krajská hyg. stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár n. S.
7. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 57, 593 15 Bystřice n. P.
8. Městský úřad Nové Město na Mor., Vratislavovo nám.103, 592 03 Nové Město na Mor.
9. Česká inspekce životního prostředí,OI, Bělohradská 3304, 580 01 H. BROD
10. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Na vědomí :
11. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, OŽP, Masarykovo nám. 57, 59315 Bystřice n.P.
12. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, OÚPSŘ, Masarykovo nám. 57, 593 15 Bystřice
nad Pernštejnem
13. Městský úřad Nové Město na Mor., OŽP, Vratislavovo nám.103, 592 03 Nové Město n.P.
14. Městský úřad Nové Město na Mor., OÚPSŘ, Vratislavovo nám.103, 592 03 Nové Město
na Mor.
15. Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
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