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V Jihlavě dne

KUJI 50068/2018
OZPZ 1018/2018 Fr

Michal Fryš/564602504

29. 6. 2018

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákona o EIA“).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava

Kapacita (rozsah) záměru:

Celková plocha řešeného území (plochy lázeňské označené
plochy OL + plochy obytné smíšené označené plochy SO) je
26,6 ha.

Základní údaje objektů na ploše OL
Č.

Typ stavby

Zastavěná
plocha m2

Počet podlaží
Nadzemní
Podzemní

Výška
objektu
m

Počty
zaměstnanců

Kapacita
objektu

1
2

Medical Wellness
Hotel Wellness 4* +
konferenční sál
Přírodní léčebné lázně

5450
4800

3
4

1
1

18,0
17,5

60
80

9700

4

1

17,5

100

Diagnostické
a
rehabilitační centrum,
sportovní hala
Centrální
parkoviště
Turistické informační
centrum

7250

4

1

17,5

80

600 osob
320
lůžek
400
lůžek
200
lůžek

4900

1

1

6,0

10

300 míst

1100

4

1

17,5

20

100 osob

3
4
5a
5b

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749

ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Č.

Typ stavby

Zastavěná
plocha m2

Počet podlaží
Nadzemní
Podzemní

6
7
8
9

Stavby pro kulturu
Apartmánové bydlení
Obchod/služby
Hotel 5*

1900
4000
3100
1875

1
2
1
3

4800
10275
14450
73600
113238
186838

10

Odborný
léčebný
ústav
11
Stávající infrastruktura
12
Nová infrastruktura
Celková zastavěná plocha
Plocha zeleně
Celková plocha OL

Počty
zaměstnanců

Kapacita
objektu

1
1
1
1

Výška
objektu
m
5,0
6,0
8,0
14,0

15
25
65

3

1

14,0

150

-

-

-

-

500 osob
100 bytů
250 osob
150
lůžek
300
lůžek
-

Základní kapacitní údaje objektů na ploše SO
Č.

Typ stavby

Zastavěná
plocha m2

Počet podlaží
Nadzemní
Podzemní

Výška
objektu
m

Počty
zaměstnanců

Kapacita
objektu

13

Ubytování
zaměstnanců,
centrální kuchyně
Domov seniorů

5150

2

1

10,5

30

200
lůžek

3800

2

1

10,5

75

Bydlení pro seniory
v rodinných domech
Bydlení pro seniory
v bytových domech
Apartmánové domy
Ubytovací zařízení

3000

2

-

6,0

-

180
lůžek
45 bytů

2400

2

-

6,0

-

70 bytů

3000
2200

2
2

1

6,0
6,0

15

1100
15000
35650
43946
79596

1
-

-

3,5
-

10
-

45 bytů
100
lůžek
250 osob
-

14
15
16
17
18

19
Občanská vybavenost
20
Nová infrastruktura
Celková zastavěná plocha
Plocha zeleně
Celková plocha SO

Charakter záměru:
Vybudování zájmového areálu lázeňsko-rekreačního centra na ploše tzv. poloostrova na levém
břehu horní Novomlýnské nádrže. Na ploše SO – obytná smíšená jsou navrženy terasové domy
a bydlení pro seniory, dále apartmánové ubytování s výhledy na vodní hladinu. Lokalita bude
doplněna občanskou vybaveností – kluby, restaurace. Na této ploše je navržen též objekt
zaměřený na sociální služby – domov pro seniory se zvláštním režimem a pečovatelskou
službou. Lokalita SO bude doplněna zelení. Na ploše OL – lázeňská je navržen lázeňský
komplex zahrnující různorodé typy zástavby. U komunikace bude umístěna obchodní osa
směrem k hlavním lázeňským domům, která bude zahrnovat komerční vybavenost a wellness
hotel. V severní části bude umístěno centrální parkoviště. Od lázeňského domu je navržena
hlavní pěší kolonáda s obchody a kulturními zařízeními, zakončená terasovou restaurací
s hotelem. Celá lokalita bude doplněna dalšími objekty pro lázeňské a zdravotnické služby a
sportovní vybavenost jako jsou přírodní léčebné lázně, diagnostické a rehabilitační centrum,
sportovní hala a další objekty. I toto území bude doplněno o apartmánové domy. Přístup
k areálu bude sjezdem z páteřní komunikace, která propojuje obec a komunikaci I/52. Území
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bude dále doplněno ulicemi a obslužnými komunikacemi. Parkování bude zajištěno
v parkovacím domě na okraji území a dále pak několika dílčími parkovacími místy (částečně též
pod) objekty a podél komunikací. Na ploše poloostrova je již vybudována páteřní komunikace na
kterou se napojují tři větve a základní technická infrastruktura (vodovod, plynovod, veřejné
osvětlení, dešťová a splašková kanalizace, rozvody elektrické energie).
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Jihomoravský
Pasohlávky
Pasohlávky, Mušov

Zahájení:

předpoklad III. Q 2018

Dokončení:

předpoklad IV. Q 2018

Oznamovatel:

Thermal Pasohlávky a.s, IČO 27714608, Pasohlávky 1, 691 22
Pasohlávky

„Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava“ je dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA záměrem,
který naplňuje dikce bodů uvedených v příloze č. 1, kategorii II zákona o EIA - bodu 109
(Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu 500 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu). bodu 116 (Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí na ploše od
stanoveného limitu 1 ha a ubytovací zařízení vně sídelních oblastí s kapacitou od
stanoveného limitu 100 lůžek).
K vydání závěru zjišťovacího řízení podle § 7 odst. 4 zákona o EIA a případnému dalšímu
posouzení záměru „Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava“ byl Ministerstvem životního
prostředí pověřen Krajský úřad Kraje Vysočina (dále jen příslušný úřad). Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje byla příslušnost k vedení zjišťovacího řízení jmenovaného záměru
Ministerstvem životního prostředí odňata.
Na základě zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován dle
zákona o EIA, provedeného dle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona o EIA, s přihlédnutím
k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením, došel příslušný úřad dle § 7
odst. 5 zákona o EIA k závěru, že u záměru
„Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava“
nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tudíž bude posuzován podle zákona
o EIA
Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle ust. § 8
zákona v rozsahu dle přílohy č. 4 (dále jen „dokumentace“), která musí být zpracována
autorizovanou osobou (§ 19 odst. 1 zákona o EIA). Zpracovatel dokumentace vezme při jejím
zpracování v úvahu všechny připomínky (rozsah posuzování upraven § 2 zákona o EIA)
získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádá. V dokumentaci je
třeba se zaměřit zejména na následující aspekty:
1. Z hlediska ovlivnění krajinného rázu (měřítko, harmonické vztahy) provést vizualizaci
záměru zákresem do fotografií pořízených:
a) z východního okraje zástavby obce Pasohlávky na pozadí Pavlovských vrchů (při vjezdu
do obce ve směru od Aqualandu Moravia).
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2.
3.
4.
5.

b) od vodojemu na kotě Hradisko (významná archeologická lokalita) s pozadím obce
Pasohlávky s kostelem sv. Anny.
c) z protějších Dunajovických kopců (jižní hrana s turisticky značenou vyhlídkou).
d) z vrcholových odlesněných partií Pavlovských vrchů s vyznačením výškové hladiny
nejvyšších objektů (Medical Wellness, hotel Wellness, přírodní léčebné lázně, diagnostické
a rehabilitační centrum, sportovní hala) a vyznačením výškové hladiny vodojemu na kótě
Hradisko.
Všechny snímky musí být fotografovány bez funkce zoom (přiblížení či oddálení snímaných
předmětů oproti skutečnosti). Velikost objektů na fotografiích včetně vizualizovaných
novostaveb musí odpovídat skutečnému pozorovacímu úhlu zejména po tisku.
Objekty budou zakresleny v předpokládaném architektonickém a barevném provedení.
Provést podrobné hydrogeologické posouzení vhodnosti míst k přednostnímu zasakování
dešťových vod.
Areál řešit jako celek se všemi vazbami v území a se všemi dopady na životní prostředí a
veřejné zdraví včetně nárůstu obyvatel na kapacity občanské vybavenosti (vzájemné
působení vlivů nejen se záměry stávajícími, ale i se záměry či jejich etapami, které jsou
v území připravovány – zdroj Informační systém EIA).

Dokumentace obsahující aktuální vyjádření Městského úřadu Pohořelice, odbor územního
plánování a stavební úřad a aktuální stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje dle §
45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (zda může mít záměr samostatně nebo ve
spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti), bude předložena ve čtyřech písemných vyhotoveních a
1x v elektronické podobě.
ODUVODNĚNÍ:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství byl usnesením
Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 4. 2018, čj. MZP/2018/560/777 pověřen k vydání
závěru zjišťovacího řízení podle § 7 odst. 4 zákona o EIA a případnému dalšímu posouzení
dle zákona o EIA k záměru Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava. Tímto usnesením
Ministerstvo životního prostředí současně odňalo příslušnost Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje k vedení zjišťovacího řízení dle zákona o EIA k jmenovanému záměru.
Odnětí příslušnosti se netýká úkonů činěných dle jiných právních předpisů v oblasti životního
prostředí, jako je např. zákon o ochraně přírody a krajiny.
Dle spisového materiálu, který Krajský úřad Kraje Vysočina obdržel dne 30. 4. 2018 od
Ministerstva životního prostředí, byly před pověřením Krajského úřadu Kraje Vysočina učiněny
tyto kroky:
Dne 23. 2. 2018 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje žádost o projednání oznámení
záměru Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava dle zákona o EIA. Žádost spolu
s oznámením podal Ing. Radek Píša, IČO 60137983, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, který
byl zmocněn k zastupování oznamovatele, jímž je Thermal Pasohlávky a.s., IČO 27714608,
Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky.
Dopisem ze dne 5. 3. 2018, čj. JMK 36969/2018 oznámil Krajský úřad Jihomoravského kraje
zahájení zjišťovacího řízení, zveřejnění oznámení. Na úřední desce Jihomoravského kraje
byla informace o oznámení zveřejněna dne 9. 3. 2018, na úřední desce obce Pasohlávky
rovněž dne 9. 3. 2018. Lhůta pro vyjádření k oznámení byla do 9. 4. 2018.
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V informačním systému EIA byla elektronická verze oznámení zveřejněna na adrese
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru JHM1437). Na této adrese již
nebudou Krajským úřadem Jihomoravského kraje zveřejňovány další údaje vztažené
k posuzování záměru dle zákona o EIA.
S ohledem na pověření k úkonům dle zákona o EIA přiřadil Krajský úřad Kraje Vysočina
v informačním systému EIA záměru „Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava“ nový kód
(VYS936), kde zveřejňuje závěr zjišťovacího řízení včetně všech obdržených vyjádření.
V Informačním systému EIA na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód
záměru VYS936) budou dále zveřejňovány též informace o dalších úkonech činěných v rámci
EIA.
Ke změně příslušnosti u jmenovaných krajských úřadů přistoupilo Ministerstvo životního
prostředí na základě námitky existující systémové podjatosti všech odborů a všech úředníků
Krajského úřadu Jihomoravského kraje odůvodněné skutečností, že Jihomoravský kraj je
většinovým vlastníkem oznamovatele, kterou v průběhu lhůty pro vyjádření uplatnil spolek
Voda z Tetčic z.s. Ministerstvo životního prostředí nezkoumalo důvodnost vznesené námitky
podjatosti, neboť ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje se s tvrzením spolku ztotožnil
a na základě toho se prohlásil podjatým pro účely vedení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí dle zákona o EIA.
S ohledem na skutečnost, že námitky byly vzneseny k i postupu krajského úřadu při vydání
stanoviska dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, tj. ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, dospěl příslušný úřad k
názoru, že toto stanovisko vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 14. 8. 2017,
čj. JMK 117229/2017 je žádoucí prověřit. Z tohoto důvodu byl dopisem ze dne 4. 6. 2018, čj.
KUJI 42733/2018 požádán o prověření stanoviska orgán ochrany přírody Krajského úřadu
Kraje Vysočina, který vydal dne 25. 6. 2018, čj. KUJI 48397/2018 sdělení s tím, že prohlášená
a následně Ministerstvem životního prostředí potvrzená podjatost Krajského úřadu
Jihomoravského kraje se týká pouze samotného procesu posuzování vlivů na životní
prostředí. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství není oprávněn
posuzovat zákonnost a správnost stanoviska ani jej případně měnit či rušit. V dalším procesu
posuzování vlivů na životní prostředí je třeba, aby v dokumentaci byl vyhodnocen vliv na
soustavu NATURA 2000 podle kritérií § 45i zákona o ochraně přírody. Pokud by proces
posuzování vlivů na životní prostředí skončil ve zjišťovacím řízení, je nezbytné promítnout
uvedená kritéria do navazujících řízení vedených na úseku ochrany přírody a krajiny.
K oznámení se v zákonné lhůtě, tj. do 9. 4. 2018 vyjádřily tyto subjekty:
Jihomoravský kraj (o vyjádření tohoto dotčeného územního samosprávného celku byly
odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje interním sdělením ze dne
9. 3. 2018 požádány odbor regionálního rozvoje, odbor dopravy, odbor územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje) formou vyjádření odboru
regionálního rozvoje ze dne 16. 3. 2018, odboru dopravy ze dne 22. 3. 2018, odboru
územního plánování a stavebního řádu ze dne 23. 3. 2018
Krajská hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně z 20. 3. 2018, čj. KHSJM
14804/2018/BV/HOK
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno z 6. 4. 2018, zn.
ČIŽP/47/2018/2849
Voda z Tetčic, z.s. z 22. 3. 2018, zn. 02/2018 a z 5. 4. 2018, zn. 03/2018 (dotčená veřejnost)
K vyjádření Ministerstva zdravotnictví České republiky z 25. 4. 2018, čj. MZDR 10516/20182/OIS-ČIL-R, uplatněnému po uplynutí zákonné lhůty se nepřihlíží (§ 6 odst. 8 zákona o EIA).
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Všechna obdržená vyjádření k oznámení jsou spolu se závěrem zjišťovacího řízení
zveřejněna
v informačním
systému
EIA
na
webové
adrese
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru VYS936).
Při určování, zda záměr může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlédl příslušný úřad
v souladu s § 7 odst. 3 zákona o EIA k povaze, rozsahu, umístění záměru (lázeňský komplex
na levém břehu horní Novomlýnské nádrže zahrnující různorodé typy zástavby, rekreační
objekty, terasové domy, bydlení pro seniory na celkové zastavěné ploše 109 250 m2),
k nadlimitním hodnotám (1850 lůžek, 1632 parkovacích míst, 160 bytů) a k obdrženým
vyjádřením.
Zpracovatel posudku, kterého smluvně zajistí Krajský úřad Kraje Vysočina, posoudí navržená
zmírňující, kompenzační opatření a navrhne stanovisko. V rámci kompletního posouzení
může za účasti zástupce oznamovatele, autorizovaných osob zpracovávajících odborné
podklady (dokumentace, posudek) proběhnout i veřejné projednání (§ 17 odst. 1 zákona o
EIA).
S ohledem na výše uvedené charakteristiky a s přihlédnutím k požadavku dotčené veřejnosti
na kompletní posouzení záměru umožňující stanovit závazné podmínky k minimalizaci vlivů
záměru na životní prostředí, došel příslušný úřad po seznámení se s předloženým
oznámením, k němu uplatněným vyjádřením a poměry zájmového území, které se nachází
mimo jeho správní obvod k závěru, že záměr bude podléhat kompletnímu posouzení dle
zákona o EIA. Připomínky v obdržených vyjádřeních budou řešeny v další fázi procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
Podmínky č. 1 – 3 se vztahují k potřebě širšího posouzení ovlivnění rázu kraiiny
prostřednictvím věrné fotovizualizace (zohlednění nejen hmotového, ale i architektonického
pojetí stavebních objektů ve vztahu k poměrům v území). Podmínka č. 4 je vázána ke
způsobu odvádění dešťových vod v území. Podmínka č. 5 souvisí s potřebou vyhodnotit
vzájemné působení a souvislosti realizovaných i uvažovaných záměrů (etap) z hlediska
únosnosti zátěže v území ovlivněném nyní posuzovaným záměrem.
Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení
Jihomoravský kraj (ve vyjádření odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje)
uvedl, že předložený záměr představuje významné navýšení dopravního zatížení na
dotčených pozemních komunikacích v zájmovém území záměru. Zejména ve fázi výstavby
bude navrženou dopravní trasou po provizorní komunikaci provozem těžkých nákladních
vozidel významně dotčena silnice III/39614, která svým stavebně technickým stavem
neodpovídá takovému navýšení provozu těžkými nákladními vozidly. Zhoršení či poškození
povrchu vozovky silnice III. třídy může vést k významnému zvýšení hlukového zatížení
řadových rodinných domů podél silnice v severní části obce Pasohlávky. Požaduje doplnit
opatření, aby byla zajištěna ochrana průjezdního úseku silnice III/39614 v obci Pasohlávky,
resp. aby bylo zabezpečeno směřování nákladní dopravy zajišťující zásobování resortu
Pálava na silnici I/52 (výhledově D52).
Jihomoravský kraj (ve vyjádření odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Jihomoravského kraje) uvedl, že záměr není v rozporu s prioritami a opatřeními naplňující
Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2020.
Jihomoravský kraj (ve vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského
úřadu Jihomoravského kraje) uvedl, že z hlediska souladu záměru s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem pro širší území, v němž je řešen záměr, nevyplývají ze Zásad
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územního rozvoje Jihomoravského kraje žádné požadavky na záměry nadmístního významu.
Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na širší vztahy není umístěním záměru narušena
koordinace využívání území (posuzovaný záměr je řešen v zastavitelné ploše Z19 OL –
plochy lázeňské a Z41 SO – plochy smíšené obytné a odpovídá koncepci Územního plánu
Pasohlávky, nemá k záměru připomínky.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně uvedla, že oznámení bere
na vědomí a se záměrem souhlasí.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno uvedla, že:
Z hlediska ochrany ovzduší s navrhovaným záměrem souhlasí, z hlediska ochrany vod
požaduje provést podrobné hydrogeologické posouzení vhodnosti míst k zasakování
dešťových vod s cílem, aby byl co největší podíl těchto vod přednostně zasakován místo jejich
odvádění dešťovou kanalizací do horní nádrže vodního díla Nové Mlýny, z hlediska ochrany
přírody požaduje dodržet navrhovaná opatření uvedená v Biologickém hodnocení v kapitole
„Návrh zmírňujících a kompenzačních opatření.
Spolek Voda z Tetčic, z.s. uplatnil dvě vyjádření:
Ve vyjádření ze dne 22. 3. 2018 uplatnil námitky systémové podjatosti všech odborů a všech
úředníků Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zvýšenou pozornost věnoval stanovisku
orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14. 8. 2017, v němž
bylo konstatováno, že záměr „Thermal Pasohlávky a.s. – Resort Pálava“ nemůže mít
významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. V této souvislosti
zpochybnil odůvodnění stanoviska, v němž nejsou výslovně vypsány všechny záměry
stávající i budoucí, které podle úvahy správního orgánu mohou mít vliv na kumulaci
negativních vlivů na životní prostředí.
Ve vyjádření ze dne 5. 4. 2018 uplatnil námitky jednak k hodnocení krajinného rázu
zpracovanému Ing. Romanem Bukáčkem, které je přílohou oznámení. Tvrdí, že základním
ukazatelem vlivu záměru na krajinný ráz je architektonické řešení. Nesouhlasí se závěrečným
souhlasným stanoviskem hodnocení na krajinný ráz (hodnotitel shledává souhlas za možný
při volbě vhodných nenápadných nátěrů jednotlivých objektů, tak aby transparentně
nevystupovaly v celkovém obrazu areálu, zachování nebo obnově břehové zeleně a vhodném
ozelenění areálu). Námitky se dále vztahují k závaznosti navržených zmírňujících a
kompenzačních opatření vzešlých z biologického hodnocení, k vyhodnocení zda stávající
infrastruktura obce Pasohlávky s odhadovaným počtem cca 750 osob zvládne nárůst obyvatel
více jak 4 000 osob.
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 orgánů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Jihomoravský kraj, Obec Pasohlávky jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16
odst. 2 zákona o EIA žádáme, aby neprodleně zveřejnily na své úřední desce závěr
zjišťovacího řízení. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň Jihomoravský kraj, Obec
Pasohlávky žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího
řízení na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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