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Věc: Stanovisko Ministerstva životního prostředí k potřebě posouzení návrhu obsahu
aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje z hlediska vlivů na životní
prostředí
Oprávněný investor, společnost NET4GAS, s.r.o. (dále jen „oprávněný investor“), požádal
dne 25. listopadu 2019 v rámci zkráceného postupu pořizování návrhu obsahu aktualizace Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „AZÚR JMK“) dle ustanovení § 42a zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP“) o vydání stanoviska dle ustanovení
§ 42a odst. 2 písm. e) stavebního zákona, zda má být návrh obsahu AZÚR JMK posouzen
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí.
Oprávněný investor plánuje vybudovat liniovou stavbu délky cca 12 km umístěnou
v katastrálních územích obcí Tvrdonice, Kostice, Břeclav a Poštorná. Jedná se konkrétně
o výstavbu vysokotlakého plynovodu DN800 (dále jen „VTL plynovod“), jehož trasa je navržena
ze vstupního a výstupního objektu kompresní stanice Břeclav (dále jen „VVO KS Břeclav“)
na hranici České republiky s Rakouskem (dále jen „hranice CZ/AT“).
V rámci procesu posuzování záměru na životní prostředí, tzv. procesu EIA, bylo umístění
VTL plynovodu projednáváno již v letech 2005 – 2010, kdy se jednalo o původním návrhu
koridoru o celkové délce cca 41 km, který zahrnoval trasu z VVO KS Břeclav do podzemního
zásobníku plynu Dolní Dunajovice. Došlo však k přehodnocení návrhu záměru a původní trasa
byla oprávněným investorem zredukována na přibližně jednu třetinu. V letech 2012 – 2016
proběhlo projednání již zkrácené trasy záměru o celkové délce cca 12 km, která zahrnovala trasu
z VVO KS Břeclav do hraniční předávací stanice Poštorná (dále jen „HPS Poštorná“). V obou
případech došel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen
„KÚ JMK“) k závěru, že záměr VTL plynovodu nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí“). Ke zkrácené trase záměru bylo vydáno KÚ JMK, jakožto
příslušným orgánem ochrany přírody, stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“),
ve kterém byl vyloučen významný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000.
Platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) zpřesňují koridor
technické infrastruktury P2 pro VTL plynovod v Jihomoravském kraji, vedoucí z podzemního
zásobníku plynu v okolí obce Hrušky na Břeclavsku k hranici CZ/AT vymezený v Politice územního
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rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 (dále jen „PÚR“), vymezením koridoru TEP03
Plynovod přepravní soustavy v Jihomoravském kraji, vedoucí z VVO KS Břeclav na hranici CZ/AT
a plocha pro novou HPS Poštorná (dále jen „koridor TEP03“). Požadavek oprávněného investora
na AZÚR JMK spočívá v úpravě a doplnění návrhového koridoru TEP03 v šíři cca 320 m pro část
trasy, která není obsažena v platné ZÚR JMK. Jedná se o novou část trasy o celkové délce
cca 3400 m vedené z VVO KS Břeclav, která je v tomto úseku vedena převážně mimo původní
trasu. Po přibližně 3400 m dojde k napojení na původní trasu VTL plynovodu ve staničení
cca 3200 m, pro kterou je v platné ZÚR JMK již zanesen stávající koridor TEP03 vedený
do plánované HPS Poštorná, kde je ukončen. Z tohoto místa bude doplněn koridor v délce
cca 300 m na hranice CZ/AT.
Oprávněný investor předložil MŽP pro vydání požadovaného stanoviska následující podklady:










stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody – KÚ JMK ze dne 12. prosince 2019
k navrhovanému obsahu aktualizace ZÚR JMK v souvislosti s možností existence
významného vlivu záměru „VTL PLYNOVOD DN 800, KS Břeclav – hranice CZ/AT: úprava
a doplnění navrhovaného koridoru“, k. ú. Kostice, Břeclav a Poštorná, okres Břeclav,
na lokality soustavy Natura 2000 dle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny
se závěrem, že předmětný návrh obsahu aktualizace ZÚR JMK nemůže mít významný vliv
na lokality soustavy Natura 2000,
grafický zákres navrhovaných částí koridoru VTL plynovodu,
stručný popis předmětu navrhovaného obsahu aktualizace ZÚR JMK,
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody – KÚ JMK ze dne 3. září 2012 k možnosti
vlivu záměru „Plynovod DN 700–800, hranice CZ/AT – KS Břeclav“, k. ú. Tvrdonice,
Kostice, Břeclav a Poštorná, okres Břeclav, na lokality soustavy Natura 2000 dle
ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny se závěrem, že předmětný záměr
nemůže mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu Soutok – Podluží
(CZ0624119) a Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko (CZ0621027), na jejichž území má být
částečně realizován, ani na jinou lokalitu soustavy Natura 2000,
závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí k záměru „VVTL plynovod DN 700 PZP Dolní Dunajovice – KS 8 Břeclav“ vydaný
KÚ JMK dne 19. prosince 2005, dle kterého nebude tento záměr posuzován dle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí,
vyjádření KÚ JMK ze dne 23. srpna 2012 ke zkrácené trase, tedy k „Plynovodu DN 700–
800, hranice CZ/AT – KS Břeclav“ potvrzující závěry zjišťovacího řízení z roku 2005.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
MŽP dle § 42a odst. 2 písm. e) stavebního zákona a postupem podle ustanovení § 10i odst. 2
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydává na základě Vaší žádosti následující
stanovisko:
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Na základě obdržených podkladů od oprávněného investora a s přihlédnutím
ke kritériím přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, a to zejména
k předmětu a rozsahu změny koncepce a charakteristice dotčeného území došlo MŽP
k závěru, že navrhovaný obsah aktualizace ZÚR JMK není nutné posuzovat z hlediska
jeho vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:
Porovnání s relevantními kritérii pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů
na životní prostředí:
1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na:
a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů koncepce –
předmětem AZÚR JMK je návrh na vymezení invariantního koridoru VTL plynovodu,
resp. změna vedení jeho původní trasy v délce cca 3400 m a celkové prodloužení trasy
o cca 300 m na každé straně koridoru. Z hlediska cíle návrhu AZÚR JMK, její podrobnosti
a jejích potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je jednovariantní řešení
dostačující.
b. míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti,
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám,
nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje – návrh obsahu AZÚR JMK stanoví
rámec pro budoucí povolení záměrů dle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní
prostředí – „potrubí k přepravě plynu, ropy a chemických látek a směsí o vnitřním průměru
od 300 mm a o délce od stanoveného limitu“. Původní trasa navrhovaného záměru již byla
podrobena zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
se závěrem, že záměr nebude posuzován dle tohoto zákona. Následně KÚ JMK potvrdil
platnost toho závěru i pro zkrácenou trasu záměru. Z tohoto důvodu a vzhledem k rozsahu
úpravy a prodloužení stávajícího koridoru TEP03, se lze domnívat, že se bude jednat
o nevýznamnou změnu.
c. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce – AZÚR JMK bude mít vztah k dalším dokumentům
na národní i regionální úrovni (např. PÚR, územní plány obcí). Nepředpokládáme však
jejich negativní ovlivnění. Předmětný záměr je součástí PÚR a Územně analytických
podkladů Jihomoravského kraje a ORP Břeclav.
d. význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí
a veřejného zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje – AZÚR
JMK, jakožto územně plánovací dokumentace, je koncepcí s významným potenciálem pro
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Vzhledem
k předmětu aktualizace ZÚR JMK, kterým je úprava a prodloužení trasy VTL plynovodu,
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se nepředpokládá významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního
prostředí a veřejného zdraví.
e. vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálněekonomických aspektů) – předmětný VTL plynovod je posledním chybějícím tranzitním
propojem plynovodu do České republiky. VTL plynovod zajistí stabilitu dodávek zemního
plynu a zmenší riziko výpadku pro celou Českou republiku. Současně umožní vybudování
hraniční předávací stanice pro mezistátní obousměrnou přepravu zemního plynu
s Rakouskem. Vzhledem k rozsahu úpravy a prodloužení trasy se nepředpokládají
významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Předpoklady pro udržitelný rozvoj
území tedy budou zajištěny.
f. problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci
– navrhovaná úprava a prodloužení koridoru TEP03 prochází oblastí s významnými ložisky
nerostných surovin. Dále se v dotčeném území nachází pozemky v I. a II. třídě ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“).
g. význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů
Evropského společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví –
předkládaná AZÚR JMK neobsahuje takové náměty, které by představovaly dopady
do oblastí uplatňování práva životního prostředí EU.
2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí
a charakteristika dotčeného území, zejména s ohledem na:

a

veřejné

zdraví

a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu – v rámci návrhu AZÚR JMK
lze předpokládat, že budou převažovat vlivy krátkodobé po dobu výstavby plynovodu,
a tudíž se lze domnívat, že budou svým rozsahem zanedbatelné. V celé nově navrhované
trase jde o umístění VTL plynovodu pod úrovní terénu, pouze v jižní části prodloužení u již
dříve plánované HPS Poštorná může dojít k realizaci jen několika menších nadzemních
technologických objektů (např. trasový uzávěr, oplocení apod.), případně menší předávací
stanice. V současné době však probíhají jednání s rakouskou stranou o umístění předávací
stanice na jejich území. Prodloužení a úprava trasy koridoru je navrhována v oblasti
významných ložisek nerostných surovin a na pozemcích v I. a II. třídě ochrany ZPF.
Nevyžaduje však významný trvalý zábor ZPF. Nové vedení koridoru TEP03 mimo původní
trasu se z hlediska záboru ZPF od původního příliš neliší. Pozemky určené k plnění funkcí
lesa, nadregionální a regionální biokoridory, nadregionální a regionální biocentra, migračně
významná území ani lokality soustavy Natura 2000 se v dotčeném území nenachází.
b. kumulativní a synergickou povahu vlivu – kumulativní ani synergické vlivy
navrhovaného prodloužení koridoru TEP03 nejsou předpokládány.
c. přeshraniční povahu vlivu – prodloužení jižní části koridoru TEP03 zasahuje na hranice
České a Rakouské republiky, bude se však týkat pouze českého území. Navazující plynovod
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na rakouském území je zcela v režii rakouské strany. Vlivy AZÚR JMK přesahující hranice
České republiky se nepředpokládají.
d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce
(např. při přírodních katastrofách, při haváriích) – v rámci provádění AZÚR JMK
se v této fázi nepředpokládají rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví v souvislosti
s přírodními katastrofami či haváriemi.
e. závažnost a rozsah vlivu (velikost území a počet obyvatel, který by mohl být
pravděpodobně zasažen) – nová trasa i prodloužení koridoru TEP03 je navrženo
do velmi řídce osídleného území. Tyto vlivy budou svým rozsahem nevýznamné.
f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na:
i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví – v území dotčeném nově
navrhovanou trasou a prodloužením koridoru TEP03 se nenachází nadregionální
a regionální biokoridory, nadregionální a regionální biocentra, migračně významná
území ani lokality soustavy Natura 2000. Dopady na kulturní dědictví nejsou
předpokládány.
ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace – dotčené území se nachází
v naprosté většině ve volné krajině mimo zastavěná území města a obcí.
iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot – další
významné negativní ovlivnění není předpokládáno.
iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání – nově navrhovaná trasa ani prodloužení
koridoru TEP03 nevyžaduje významný trvalý zábor ZPF. Zábory ZPF lze předpokládat
zanedbatelné a tedy akceptovatelné.
v. dopady změny klimatu – tyto dopady nejsou v případě předmětné AZÚR JMK
předpokládány.
g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní,
komunitární nebo mezinárodní úrovni – u předmětu AZÚR JMK nelze očekávat
významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, neboť se nově navrhovaná trasa
i prodloužení koridoru TEP03 nachází minimálně řádově stovky metrů od evropsky
významné lokality Soutok – Podluží a Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko, které jsou
nejbližšími lokalitami soustavy Natura 2000.
3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí
zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti – přínos posouzení předmětné
AZÚR JMK ve vztahu k posouzení jiných koncepcí na odlišné úrovni v téže oblasti
je předpokládán jako minimální.
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Na základě porovnání návrhu obsahu AZÚR JMK s výše uvedenými kritérii přílohy č. 8 k zákonu
o posuzování vlivů na životní prostředí dospělo MŽP k závěru, že se jedná o takovou změnu
koncepce, u které není předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které
by odůvodňovaly nutnost posouzení dle tohoto zákona.
Závěrem však upozorňujeme, že se ohledem na skutečnost, že se v dotčeném území nachází
významná ložiska nerostných surovin, při povolování navrhované trasy koridoru TEP03 je třeba
postupovat v souladu s §§ 15, 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a navazujícími právními předpisy. Pokud by předloženou aktualizací ZÚR JMK byly dotčeny dílčí
zájmy životního prostředí, lze jejich ochranu zajistit v rámci projednávání návrhu této změny
s dotčenými orgány postupem dle § 39 odst. 1 stavebního zákona.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
podepsáno elektronicky
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