
                                                                                                                                                      
     

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  
 

PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE  

včetně 
POSOUZENÍ VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ (SEA) 

 
Dle § 10f, ods. 4, zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
 

k veřejnému projednání, které se konalo dne 23. června 2010 od 10:00 hodin, 
v budově krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 

druhé patro, místnost 240. 
 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Dosavadní pr ůběh procesu SEA: 

Při posuzování vlivů Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje na životní prostředí 
byly dodrženy všechny stanovené lhůty pro jednotlivé kroky procesu v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu: 

o 20. 1. 2010 – zveřejnění oznámení koncepce příslušným úřadem.  
o 23. 2. 2010 – vydání závěru zjišťovacího řízení k Programu ke zlepšení kvality ovzduší, v závěru 

zjišťovacího řízení příslušný úřad formuloval požadavky na zaměření vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí,  

o 31. 5. 2010 – zveřejnil příslušný úřad vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně návrhu 
Programu ke zlepšení kvality ovzduší,  

o 23. 6. 2010 – veřejné projednání koncepce, 

o 24. 6. 2010 – předání zápisu z veřejného projednání příslušnému úřadu. 
 
Místo a čas ve řejného projednání: 

Veřejné projednání Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje ve smyslu 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, se uskutečnilo dne 
23. 6. 2010 od 10,00 hodin v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5 v 
Brně.  

Všichni účastníci veřejného projednání obdrželi Informační materiál k veřejnému projednání 
Programu ke zlepšení kvality ovzduší kraje, který stručně shrnoval účel i obsah vlastního dokumentu i 
průběh jeho pořizování a rovněž důvody a průběh posouzení vlivů na životní prostředí. 

Veřejné projednání řídil Ing. Tomáš Helán, pracovník odboru životního prostředí JMK. 
 
 

 



Účel veřejného projednání: 

Předmětem veřejného projednání bylo seznámení účastníků s návrhem Programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Jihomoravského kraje a s výstupy posouzení vlivů koncepce na životní prostředí. 
Účastníci veřejného projednání měli možnost vznášet dotazy a připomínky jak ke strategickému 
dokumentu, tak i k dokumentaci vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví . 
 

Přítomni na ve řejném projednání (dle prezen ční listiny): 

Zástupci předkladatele a zpracovatelé Programu rozvoje kraje: 

 

- Ing. Tomáš Helán, odbor životního prostředí KÚ JMK 

- RNDr. Robert Skeřil, ČHMÚ, zástupce zpracovatele koncepce 

- Mgr. Jana Švábová Nezvalová, AMEC, s.r.o., zástupce zpracovatele SEA  

- Ing. Pavel Koláček, AMEC, s.r.o., zástupce zpracovatele SEA - Natura 

 

Zástupce příslušného úřadu: 

- Ing. Veronika Šímová, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, MŽP 

 

Ostatní účastníci: 

- 12 účastníků včetně přednášejících dle prezenční listiny viz příloha 
 
Program a pr ůběh veřejného projednání:  

Veřejné projednání probíhalo podle níže uvedeného programu. 

Čas Téma Přednášející 

10.00 – 10.10 Zahájení  Ing. Helán 
10.10 – 12.00 Představení Programu + diskuze Mgr. Skeřil 
12.00 – 12.40 Představení  SEA  + diskuze Mgr. Švábová Nezvalová 
11.35 Závěr veřejného projednání Ing. Helán 

 

II. Zápis z průběhu veřejného projednání a diskuze 

Úvodní slovo pronesl Ing. Tomáš Helán z odboru životního prostředí, krajského úřadu 
Jihomoravského kraje.  

Následovalo seznámení účastníků veřejného projednání s návrhem Programu ke zlepšení kvality 
ovzduší Jihomoravského kraje, jeho věcným obsahem, stavem a vývojem kvality ovzduší 
v Jihomoravském kraji a navrhovanými opatřeními,  přednesené panem Mgr. Robertem Skeřilem 
z Českého hydrometeorologického ústavu.  

Poté na návrh účastníků veřejného projednání Ing. Helán zahájil diskuzi.  

Do diskuze se přihlásila paní Michaela Trněná z OS Čisté Šlapanice a konstatovala, že navzdory 
tomu, že se jedná již o druhou aktualizaci Programu ke zlepšení kvality ovzduší JMK, ona osobně nevidí 
žádné zlepšení stavu ovzduší, především ve Šlapanicích. Žádala zodpovědět otázku, jak byl v koncepci 
zohledněn požadavek závěru zjišťovacího řízení na  zohlednění stávajícího imisního zatížení a 
nepřípustnost dalšího znečišťování při povolování nových záměrů.  

Ing. Helán odpověděl, že znečištění ovzduší sice není viditelné, avšak lze jej měřit, a dle dat 
z měření sítě imisního monitoringu dochází kontinuálně od 90. let minulého století ke zlepšení imisní 
situace u všech znečišťujících látek.  Největší pokles přitom nastal v 90. letech a nyní již byla vyčerpána 
kapacita velkých technických úprav na zdrojích znečištění, dochází tedy k méně výraznému zlepšení 
v souvislosti se zlepšováním technických parametrů a využíváním BAT technologií. Problematická je 
doprava, kde jsou sice využívány automobily se stále nižšími emisemi, avšak vzhledem k nárůstu počtu 
vozidel se nedaří především hodnoty NOx výrazně zlepšit. Jihomoravský kraj má tranzitní charakter a 
nelze z něj tedy dopravu vymístit, klíčové zůstává převést tranzitní dopravu v rámci kraje co možná 



nejrychleji a nejefektivněji. Velká část imisí se do zóny Jihomoravský kraj dostává z Brněnské 
aglomerace, přičemž na vymezení OZKO má klíčový vliv konkrétní meteorologická situace v průběhu 
daného roku. Řešením je vymezovat OZKO na základě delší časové řady měření, což je možnost, o které 
se v současnosti diskutuje. V kraji se významně podařilo snížit a nadále snižovat i nad rámec emisních 
limitů emise u konkrétních zdrojů. Jako příklad uvedl cementárnu v Mokré. Ovzduší v kraji se určitě 
nezhoršuje. Šlapanice však nemají žádnou přirozenou clonu v podobě rozsáhlejší zeleně v okolí města.  

Paní Trněná poté vznesla otázku zda může Program ke zlepšení kvality ovzduší JMK, přispět 
k zamezení investičních akcí, jež se v regionu Šlapanic připravují např. rozšíření dálnice D1, 
Jihovýchodní tangenta či rozsáhlá průmyslová zóna.  

Ing. Helán v této otázce odkázal na územní řízení jednotlivých akcí, v rámci něhož musí být 
prokázáno např. pomocí rozptylové či hlukové studie a hodnocení zdravotních rizik, že realizací daných 
záměrů nedojde k překročení imisních limitů a ohrožení obyvatelstva. Pro tyto případy existují zákonné 
postupy jak zamezit překračování imisních limitů.  

Paní Trněná poukázala na případ práškové lakovny, kdy je do území umisťován další zdroj emisí.  

Ing. Helán podotkl, že pokud jsou dodržena všechna zákonná kritéria a nedojde k překročení 
imisních limitů nelze omezovat nové podnikatelské záměry.  

Následně se přihlásila paní Milada Ptáčková z OS ochrana života a krajiny Modřice a podotkla, že 
máme obrovské množství orgánů a procesů, jimiž je občan zavalován a ve kterých se velmi těžko 
orientuje. V případě Modřic je řada problémů z území města Brna přesouvána na území Modřic, které 
jsou zavaleny dopravou - za posledních 20 let se nic nevyřešilo. Jak je možné, že KHS uvedla 
v rozhodnutí týkajícím se R52, že byly v roce 2007 překročeny imisní limity v její blízkosti, avšak 
zasaženo bylo pouze 10 obyvatel? Při stavbě Dobrovského tunelů byla u místního rybníka na pozemcích 
města zřízena skládka sypkých materiálů, která byla oznámena příslušnému stavebnímu úřadu až poté, 
co si začali místní obyvatelé stěžovat. Jak je možné, že na takovou věc stačí oznámení stavebnímu 
úřadu?  

Ing. Helán odpověděl, že se pravděpodobně jednalo o pochybení konkrétní stavební firmy, a že 
problémy tohoto rázu je třeba řešit na úrovni místních orgánů. Program ke zlepšení kvality ovzduší má 
celokrajský charakter a nemůže zabíhat do takových detailů.  

Paní Ptáčková následně vyjádřila přesvědčení, že PZKO JMK neřeší problémy malých lidí. Jejich 
OS si zapůjčilo necertifikovaný měřič od Greenpeace a provedlo 14ti denní měření hluku a prachu (PM2,5) 
v oblasti R52 a I/152, přičemž zjištěné výsledky byly špatné. Není možné do té aglomerace umisťovat 
další zdroje. Vaše děti budou umírat kvůli přístupu úřadů k těmto problémům. Které měření pokrývá to, že 
O3 + VOC  způsobuje těžké zdravotní potíže? 

Mgr. Skeřil odpověděl, že se jedná o měření troposférického ozónu.  

Paní Ptáčková namítla, že neexistují nástroje pro řešení problémů konkrétních obyvatel a že 
certifikovaná měření či modelové výpočty, které zpracovávají autorizované osoby jsou zkreslené poplatné 
investorovi. 

Ing. Helán dodal, že PZKO JMK je koncipován pro celou zónu Jihomoravského kraje a tomu tedy 
odpovídá i míra jeho podrobnosti, avšak stejně jako stávající legislativa umožňuje, aby si město 
zpracovalo vlastní Program ke zlepšení kvality ovzduší, kde si samospráva může stanovit podmínky např. 
pro umisťování nových záměrů. Nástroje tedy existují, síť imisního monitoringu je neustále rozšiřována a 
zpřesňována, není však možné měřit v každém místě kraje. Pro konkrétně zaměřená měření ve 
vybraných lokalitách existují mobilní měřící přístroje. K obvinění z korupce autorizovaných osob se odmítl 
vyjádřit.  

Paní Ptáčková požadovala, aby stát tyto přístroje zakoupil.  

Ing. Helán podotkl, že rozšíření imisního monitoringu, včetně ambulantního měření je rovněž 
navrhováno jako jedno z opatření v rámci předkládaného Programu ke zlepšení kvality ovzduší JMK.  

Paní Trněná dále požadovala informaci, kde je možné najít vypořádání připomínek, jež byly 
podány v rámci zjišťovacího řízení k Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje. A zda 
je možné se na PZKO odvolat při projednávání Zásad územního rozvoje.  

Mgr. Nezvalová sdělila, že vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení je uvedeno v příloze č. 2 
Vyhodnocení vlivů PZKO JMK na životní prostředí. Poskytla paní Trněné webové adresy, kde je možné 
tyto informace získat.  



Ing. Helán dodal, že na PZKO JMK bude možné se odvolávat po jeho schválení, kdy dosud platí 
PZKO JMK z roku 2006 a podal výklad, kde je možné dokumenty dohledat v rámci webových stránek 
kraje a Ministerstva životního prostředí.  

Paní Ptáčková dále vyjádřila názor, že předkládaná koncepce by měla vycházet z lokálních 
problémů a navrhovaná opatření by měla být šita na míru místní problematice. Uvedla, že například 
v případě navrhovaného zametání a čištění silnic, naráží místní samospráva na problematiku příslušnosti 
jednotlivých kategorií komunikací k jejich správcům, kdy existuje příliš složitý systém a jednotlivé orgány 
si hlídají svoje kompetence a řeší pouze jim příslušné problémy. Program by měl obsahovat kapitolu 
zabývající se krátkodobými praktickými opatřeními. 

Ing. Helán zopakoval, že PZKO JMK je strategickým dokumentem na celokrajské úrovni a 
nemůže řešit jednotlivosti, jako je zametání silnic v Modřicích, což je úkolem samosprávy. Krátkodobá 
opatření jsou v PZKO navrhována. Dále uvedl, že státní správa má rozděleny kompetence a jednotlivé 
orgány nemohou zasahovat do kompetencí orgánů ostatních, toto však není předmětem řešení Programu 
ke zlepšení kvality ovzduší. V rámci Jihomoravského kraje, který je téměř ze 100 % plynofikován je 
prováděna přísná kontrola zdrojů znečišťování, a tyto jsou tlačeni ke snižování emisí nad rámec toho co 
jim ukládá legislativa. Na tomto poli byla v uplynulých 20 letech učiněn obrovský pokrok. Stávající 
legislativa však nemá dostatečné nástroje pro kontrolu lokálních topenišť a množství mobilních zdrojů. 
Přičemž naprostá většina emisí jde v současnosti právě na vrub těchto kategorií znečišťovatelů. 
Vysledovatelný je přitom vzestupný trend návratu k pevným palivům a spoluspalování odpadů 
v domácnostech, kdy je ve venkovských oblastech v topné sezóně výrazně horší situace nežli ve 
městech.  

Další dotazy nebyly v této části diskuze vzneseny.  

Následně vystoupila Mgr. Jana Švábová Nezvalová, zástupkyně zpracovatele SEA, společnosti 
AMEC, a seznámila účastníky s posouzením vlivu Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského 
kraje na životní prostředí včetně posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 a jeho 
závěry. Zúčastnění byli rovněž seznámeni s dalším postupem procesu SEA a možností i termínem 
zasílání připomínek Ministerstvu životního prostředí.  

Účastníci jednání byli opět vyzváni k diskuzi avšak nikdo se nepřihlásil.   

Ing. Tomáš Helán následně celé jednání shrnul a opětovně vyzval zúčastněné k diskuzi.  

 

III. ZÁVĚR 

Program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje a vyhodnocení vlivů koncepce na 
životní prostředí byly řádně veřejně projednány dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.   

 

V Brně, dne 23. června 2010 

 

Zápis zpracovala: Mgr. Jana Švábová Nezvalová , zástupce zpracovatele SEA 

 
 
 
Příloha: Prezenční listina - kopie 




