KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Ing. Josef Gresl
Podvesná XI 6470
760 01 Zlín
Datová schránka

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

23. 9. 2019

KUJI 82171/2019
OŽPZ 1474/2019

Jan Stříteský
564 602 509

22. 10. 2019

„II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ - stanovisko Natura a předběžná informace
dle zákona č. 114/1992 Sb.
1. Stanovisko Natura
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje
Vysočina“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany
přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po
posouzení záměru
„II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“
vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:
Záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:
OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina obdržel dne 23. 9. 2019 žádost o stanovisko z hlediska vlivu na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Žádost podal Ing. Josef Gresl,
Podvesná XI 6470, 760 01 Zlín, IČO: 724 77 393, který zastupuje investora záměru Kraj
Vysočina, IČO: 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Předmětem záměru je novostavba západního obchvatu města Jaroměřice nad Rokytnou, který
propojí stávající silnice II/360 ve směru od Třebíče a II/152 v místech ve směru od Moravských
Budějovic a vyvede, tak tranzitní dopravu z centra města. Součástí záměru je také výstavba
nových mostů, propustků pod komunikací. Koryta přilehlých toků Rokytné, Rokytky včetně
přilehlého náhonu nebudou stavbou dotčeny a překládány. Dále dojde v rámci záměru
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k nezbytným přeložkám inženýrských sítí (elektro, plyn). Po ukončení prací budou provedeny
vegetační úpravy některých pozemků.
Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla
žádost i skutečnosti obecně známé. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti
známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále
také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), předměty jejich ochrany
(viz např. http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php), aktuální stav předmětu ochrany,
souhrny doporučených opatření pro EVL, odborné informace o přírodních stanovištích (např.
http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php).
V bezprostřední blízkosti záměru se nenachází žádná EVL. Nejblíže ve vzdálenosti přibližně
5 km od záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL Jedlový les a údolí Rokytné
CZ0610179 (jihovýchodní směr od záměru), která je vyhlášena pro ochranu přírodního
stanoviště č. 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis).
Předmětem záměru je novostavba západní části obchvatu města Jaroměřice nad Rokytnou.
Během výstavby nedojde k ovlivnění předmětu ochrany ani celistvost EVL Jedlový les a údolí
Rokytné. Možným dočasným negativním vlivem je únik ropných produktů (nafty, oleje) do okolí,
zvýšená hlučnost a prašnost. Tyto vlivy se dotknou pouze blízkého okolí.
Záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn.
Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost
zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti
uvedených parametrů a činností.
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není
vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat
odvolání.
2. Předběžná informace podle § 90 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán
vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody“) sděluje, že v Nálezové databázi AOPK ČR v části toku říčky Rokytná a
Štěpánovický potok v blízkosti záměru je evidován výskyt bobra evropského (Castor fiber). Dále
je evidován výskyt vydry říční (Lutra lutra) pod mostem ev. č. 36078-2 na řece Rokytná, taktéž
v blízkosti zamýšleného záměru. V neposlední řadě se záměr dotkne raka říčního (Astacus
astacus), který se nachází ve vodních tocích Rokytná a Rokytka. Současně, se zde nachází i
další zvláště chránění živočichové, kteří jsou uvedeni v biologickém průzkumu, který byl pro
investora zpracován. Při realizaci záměru by mohlo dojít k porušení základních ochranných
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podmínek těchto druhů, ke kterým je nezbytné povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody.
Záměr bude realizován mimo zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma.
Tato informace nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení
ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.
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