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PŘÍLOHY
Mapové podklady pro území kraje s vyznačením vztahu k lokalitám systému Natura 2000, samostatně pro
zásobování pitnou vodou a odkanalizování území:

·

Aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, přehledná
situace vodovodů 1:150 000

·

Aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, přehledná
situace kanalizací a ČOV 1:150 000

SEZNAM ZKRATEK

AIM

- automatizovaný imisní monitoring

CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
CHKO

- chráněná krajinná oblast

CHÚ

- chráněné území

ČHMÚ

- Český hydrometeorologický ústav

ČOV

- čistírna odpadních vod

ČS

- čerpací stanice

ČSN

- Česká technická norma

EIA

- Environmental Impact Assessment (hodnocení vlivů na životní prostředí)

EU

- Evropská unie

EVL

- Evropsky významná lokalita

IČ, DIČ - identifikační číslo, daňové IČ
IPPC

- Integrovaná prevence a omezování znečištění

KÚ

- krajský úřad

k. ú.

- katastrální území

LPF

- lesní půdní fond

LV

- limitní hodnota (limit value)

MCHÚ

- maloplošné chráněné území

NAP

- Národní akční plán

NEK

- norma environmentální kvality

NPSE

- Národní program snižování emisí

NUTS

- nomenklatura územních statistických jednotek
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ORP

- obec s rozšířenou působností

OZE

- obnovitelné zdroje energie

OZKO

- oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PM

- Povodí Moravy, s. p.

PM10

- suspendované částice menší než 10 µm (syn.: prašný aerosol, polétavý prach aj.)

PP

- přírodní park, přírodní památka

PO

- ptačí oblast

PUPFL - pozemek určený k plnění funkce lesa
PZKO

- Program zlepšování kvality ovzduší

SEA

- Strategic environmental assessment (strategické posuzování vlivů na životní prostředí)

TZL

- tuhé znečišťující látky

ÚSES

- územní systém ekologické stability

ÚPD

- územně plánovací dokumentace

VKP

- významný krajinný prvek

VOC

- těkavé organické látky

ZCHD

- zvláště chráněný druh

ZCHÚ

- zvláště chráněné území

ZPF

- zemědělský půdní fond
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1
1.1

ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
Název organizace

Jihomoravský kraj

1.2

IČ

IČ: 70888337

1.3

Sídlo

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

1.4

Jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mail oprávněného zástupce oznamovatele

Statutární zástupce:

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

Odpovědný zástupce: Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí
Tel. (+420) 541 652 571
e-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

Technický zástupce:

Ing. Mojmír Pehal, Ing. Andrea Dáňová
Tel. (+420) 541 652 685, 695
e-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz, danova.andrea@kr-jihomoravsky.cz
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2

ÚDAJE O KONCEPCI

2.1

Název

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku
2050

2.2

Obsahové zaměření (osnova)

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je členěn v souladu s požadavky metodického pokynu Ministerstva
zemědělství ČR pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (čj.: 10534/2002-6000).
Obsah a řazení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje:

A.

Textová část
A.1 Souhrnná zpráva
A.2 Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech
A.3 Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

B.

Grafická část
B.1 Vodovody
B.2 Kanalizace

C.

2.3

Databáze (tabulková část)

Charakter

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVK JMK) je koncepčním plánovacím
dokumentem v oblasti vodovodů a kanalizací velkého územního celku, který slouží jako podklad orgánům
státní správy a samosprávy při prosazování veřejného zájmu a uplatnění jejich rozhodovacích pravomocí.
Do PRVK JMK jsou zahrnuty místní vodovody, skupinové vodovody, vodárenské soustavy zajišťující
zásobování obyvatelstva, způsoby jejich odkanalizování a odvádění odpadních vod kanalizacemi a
kanalizačními systémy.
Do PRVK JMK jsou zahrnuty vodovody, skupinové vodovody a vodárenské soustavy zajišťující zásobování
obyvatel jednotlivých sídelních celků pitnou vodou a také jejich odkanalizování a likvidace splaškových vod
v čistírnách odpadních vod.

2.4

Zdůvodnění potřeby pořízení

Potřeba pořízení plánu vyplývá z platné legislativy. Podle § 28 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích v platném znění zabezpečuje kraj zpracování, aktualizaci a schvalování plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací v samostatné působnosti. Protože v průběhu let dochází ke změně podmínek
platných v době zpracování původního Plánu rozvoje, zajišťuje kraj jeho aktualizaci.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihomoravského kraje je základním plánovacím podkladem s
cílem analyzovat podmínky pro ověření a zajištění budoucího stavu vodohospodářské infrastruktury v kraji.
PRVK JMK stanovuje základní postup optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění
odpadních vod v rámci dotčeného území s ohledem na stávající limity (vlastnické vztahy, ekonomická
realizovatelnost, možnosti financování aj.). PRVK JMK slouží orgánům státní správy a samosprávy jako
podklad pro prosazování veřejného zájmu a uplatnění jejich rozhodovacích pravomocí formou:
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·

činností vodoprávních a stavebních úřadů

·

činností obcí a kraje v samostatné nebo přenesené působnosti

·

dotační politiky JMK, ČR a EU

Základní principy a postupy (etapy) řešení

2.5

Obdobně jako příprava plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK je jeho aktualizace členěna na jednotlivé
etapy. Při aktualizaci plánu je mimo jiné kladen důraz na využití stávajícího platného plánu k efektivnější
provázanosti a koordinaci rozvoje vodovodů a kanalizací.
V první fázi (etapě) řešení je prováděn sběr a zpracování vstupních dat – aktuálních podkladů a údajů
z jednotlivých obcí. Údaje jsou shromažďovány také ze strany provozovatelů vodohospodářské
infrastruktury.
Následující krok představuje analýza a vyhodnocení získaných údajů, zpracování textové, tabelární a
grafické části plánu.
Poslední etapou tvorby plánu je prognóza a finalizace komplexní aktualizace.

2.6

Hlavní cíle

Hlavním cílem PRVK JMK bylo stanovení základní koncepce rozvoje vodohospodářské infrastruktury
(zásobování pitnou vodou, odkanalizování odpadních vod a čištění odpadních vod). Hlavním cílem
aktualizace plánu je vyhodnocení nastalých změn, optimalizace a aktualizace této koncepce.
Realizace staveb, rekonstrukcí, případně optimalizace vodovodní, kanalizační a čistírenské infrastruktury je
nezbytným předpokladem zlepšení životní úrovně obyvatel Jihomoravského kraje a také předpokladem pro
zvýšení ochrany vodních zdrojů a povrchových vodních útvarů obecně.
Mezi priority patří zabezpečení rozvoje celé vodohospodářské infrastruktury (vodovody, kanalizace, ČOV) a
její provázanosti ve smyslu požadavků právních předpisů EU. Samostatným cílem je zdokonalení systému
zabezpečení vodohospodářských služeb obyvatelstvu za extrémních situací (povodně, sucha) nebo
krizových situací.
Realizace rozvoje vodohospodářské infrastruktury podle aktualizace plánu má zajistit zvýšení životní úrovně
a kvality života obyvatel Jihomoravského kraje, současně bude sloužit jako informační dokument pro
uvedené plánovací období.

Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich
umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje
apod.

2.7

PRVK JMK a jeho aktualizace stanoví základní postup optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou a
odvádění a čištění odpadních vod v rámci dotčeného území (převážně v zastavěném území). Proto bude
sloužit jako podklad pro zpracování územně plánovacích dokumentací a jejich změn, politiky územního
rozvoje a plánu dílčího povodí.
Struktura a členění jednotlivých částí je provedena s ohledem na přehlednost vyhledávání potřebných
informací. PRVK JMK je podkladem pro:
·
činnost vodoprávních úřadů
·
činnost obcí a kraje v samostatné i přenesené působnosti
·
dotační politiku ČR, EU a Jihomoravského kraje
·

krizové plány obcí
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Z výše uvedeného vyplývá, že stanovení rámce pro záměry a činnosti bude zahrnovat záměry související
s nakládáním s vodami. Ve smyslu platné legislativy půjde o záměry uvedené v následující tabulce.
Tab. 1: Přehled záměrů zahrnutých ve stanoveném rámci koncepce
Záměr

Kategorie

Příslušný úřad

14

Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování
vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu

II podlimitní

KÚ

59

Odběr nebo umělé doplňování podzemních vod s objemem
čerpané vody od stanoveného limitu

II

KÚ

63

Čistírny městských odpadních vod od stanoveného limitu

II

KÚ

67

Potrubí k přepravě plynu, ropy, páry, chemických látek a směsí
a vody o vnitřním průměru od 300 mm a o délce od
stanoveného limitu.

II

KÚ

2.8

Přehled uvažovaných variant řešení

Aktualizace PRVK JMK je zpracována v jedné aktivní variantě, kterou lze považovat za optimální vzhledem
k postupným výběrovým krokům (vyhodnocení dotazníkového šetření) a respektování limitů při formování
návrhu. Z tohoto důvodu nejsou jiné varianty zvažovány.

2.9

Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví s jinými záměry

Aktualizace PRVK JMK má z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví bezprostřední vtah
k následujícím koncepcím na národní a regionální úrovni plánování:
·
·

Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1
Revidovaná Koncepce bydlení České republiky do roku 2020

·
·

Politika architektury a stavební kultury České republiky (2015)
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

·
·
·
·

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020
Národní plán povodí Dunaje
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany podpory zdraví a prevence nemocí

·
·
·
·

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
Plán dílčího povodí Dyje
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021

Základními podklady pro zpracování PRVK JMK byly:
·
Směrnice rady EU č. 98/83 ES o jakosti vod určených pro lidskou spotřebu
·
·
·
·

Směrnice rady EU č. 91/271 EHS o čištění odpadních vod
Regionální plány implementace
Aktuální Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje z roku 2004 včetně všech
zpracovaných změn
Údaje z Českého statistického úřadu o sčítání obyvatelstva k 1.1.2017
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·
·

Údaje z Ministerstva zemědělství - vybrané údaje z majetkové evidence (VUME) a provozní
evidence (VUPE)
Dotazníkový průzkum pro obecní a městské úřady, vlastníky a provozovatel vodohospodářské
infrastruktury pro zjištění potřebných údajů

·
·
·

Projektové dokumentace vodohospodářské infrastruktury v jednotlivých obcích a městech
Územní plány obcí a měst
Generely vodovodní a kanalizační sítě jednotlivých obcí a měst

·

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů

·

Mapové podklady - mapové podklady JMK, katastrální mapy

Vazba na nadnárodní (komunitární) plánování je zajištěna prostřednictvím národních koncepcí.
Možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je vzhledem k zaměření koncepce a především
její komplexnosti považována za krajně nepravděpodobnou. Každý jednotlivý navržený záměr ve vztahu
k vodnímu hospodářství je posuzován právě ve vazbě na plán rozvoje, resp. jeho aktualizaci.
Přímé kumulace negativních vlivů na životní prostředí plynoucí z implementace PRVK JMK nebyly dosud
zaznamenány a nejsou očekávány.
Možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví plynoucí z aktualizace PRVK JMK se
předpokládá pouze v pozitivním spolupůsobením se stávající infrastrukturou vodovodů a kanalizací, resp.
zajištění dodávky pitné vody a odkanalizování pro větší počet obyvatel kraje. Tyto vlivy jsou v souladu
s prioritami aktuálního Programu rozvoje Jihomoravského kraje (zajištění udržitelného zásobování vodou,
modernizace infrastruktury znevýhodněných částí kraje).
Aktivity aktualizace PRVK JMK jsou situovány převážně do zastavěných území nebo zastavitelných ploch
obcí a nezastavěným územím procházejí v minimální míře nezbytné pro funkčnost systému.
V případě postupné implementace jednotlivých záměrů aktualizace PRVK JMK bude postupováno v souladu
s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Tento postup zajišťuje, aby příslušný záměr
respektoval ochranu území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

2.10 Předpokládaný termín dokončení
Předpokládaný termín dokončení aktualizace PRVK JMK je 31. 5. 2019.

2.11 Návrhové období
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihomoravského kraje se zpracovává pro návrhové období do
roku 2050.

2.12 Způsob schvalování
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje pořizuje Krajský úřad Jihomoravského kraje,
projednává a schvaluje ho Rada a zastupitelstvo Jihomoravského kraje.
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3
3.1

ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
Vymezení dotčeného území

Dotčené území pro aktualizaci PRVK JMK představuje spádové území Jihomoravského kraje.
Jihomoravský kraj leží na jihovýchodě České republiky a sousedí se Slovenskou a Rakouskou republikou.
V rámci ČR sousedí od západu s Jihočeským krajem, krajem Vysočina, Pardubickým, Olomouckým a
Zlínským krajem.
Jihomoravský kraj je rozdělen na 7 územních celků a 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
V kraji je 673 obcí, z toho 49 měst. Celkem je v Jihomoravském kraji 886 obcí a jejich administrativních částí.
Rozlohou 7 188 km 2 a počtem obyvatel zhruba 1 180 tisíc se řadí na čtvrté místo v ČR1.
Nejvyšší nadmořskou výšku terénu dosahuje na hranicích se Slovenskem vrchol Durda (836 m n. m.),
nejnižší místo představuje soutok řek Moravy a Dyje u Lanžhotu (150 m n. m.).
Z celkové rozlohy kraje tvoří téměř 60% zemědělská půda (z toho 83% orná).

Obr. 1: Geografická mapa Jihomoravského kraje

1

(ČSÚ, 2016)

rozloha po úpravě hranic vojenského újezdu Březina v okrese Vyškov k 1. 1. 2016
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3.2

Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí
ovlivněny

Následující přehled uvádí všechny územní samosprávné celky na území kraje (bez rozlišení
přímého/nepřímého dotčení aktualizací PRVK JMK).

CZ0641 - územní celek Blansko
• 6201 Blansko
• 6202 Boskovice
CZ0642 - územní celek Brno-město
• 6203 Brno
CZ0643 - územní celek Brno-venkov
• 6208 Ivančice
• 6209 Kuřim
• 6213 Pohořelice
• 6214 Rosice
• 6216 Šlapanice
• 6217 Tišnov
• 6221 Židlochovice
CZ0644 - územní celek Břeclav
• 6204 Břeclav
• 6207 Hustopeče
• 6211 Mikulov
CZ0645 - územní celek Hodonín
• 6206 Hodonín
• 6210 Kyjov
• 6218 Veselí nad Moravou
CZ0646 - územní celek Vyškov
• 6205 Bučovice
• 6215 Slavkov u Brna
• 6219 Vyškov
CZ0647 - územní celek Znojmo
• 6212 Moravský Krumlov
• 6220 Znojmo

ORP vznikly 1. 1. 2003 v rámci reformy územní veřejné správy. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu
státní správy v přenesené působnosti.
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(zdroj: ČSÚ)

Tab. 1: Základní ukazatele obcí s rozšířenou působností v kraji (k 1.1.2017)
Správní obvod ORP

2

Počet obyvatel ORP Rozloha ORP (km ) Pověřené obce (počet) Obce (počet)

Blansko

56 624

351,38

2

43

Boskovice

51 624

511,03

3

73

377 973

230,18

1

1

Břeclav

59 743

438,84

1

18

Bučovice

16 013

170,98

1

20

Hodonín

60 916

286,04

1

18

Hustopeče

35 839

355,10

2

28

Ivančice

24 150

172,53

1

17

Kuřim

22 743

77,05

1

10

Kyjov

55 493

470,32

3

42

Mikulov

19 850

244,12

1

17

Moravský Krumlov

22 293

347,80

2

33

Pohořelice

14 050

195,29

1

13

Rosice

25 721

174,45

1

24

Slavkov u Brna

23 109

157,71

1

18

Šlapanice

67 446

343,13

1

40

Tišnov

30 836

342,36

1

59

Veselí nad Moravou

38 180

342,78

3

22

Vyškov

52 011

540,07

3

42

Znojmo

91 424

1 242,56

3

111

Židlochovice

32 774

194,26

1

24

Brno

Obr. 2: Zájmové území s vyznačením dotčených územních samosprávných celků (ORP)
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3.3

Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

Půda a horninové prostředí
Jihomoravský kraj je pro svoji polohu na hranicích se dvěma zeměmi EU a na spojnici Středozemí se střední
a severní Evropou možno považovat za strategicky výhodně umístěný v rámci Evropy. Zahraničními
sousedy Jihomoravského kraje je Slovensko na východě a Rakousko na jihu území, v rámci republiky jsou to
postupně od západu po severovýchod kraje Jihočeský, Vysočina, Pardubický, Olomoucký a Zlínský.
Z geomorfologického hlediska jsou na území kraje zastoupeny provincie Česká vysočina (subprovincie
Česko-moravská, Krkonošsko-jesenická a Česká tabule), Západní Karpaty (Vněkarpatské sníženiny a Vnější
západní Karpaty) a Západopanonská pánev, reprezentovaná subprovincií Vídeňská pánev (obr. 3).
Přírodní podmínky mají vliv na způsob využívání krajiny a na způsob života v konkrétní lokalitě. V rámci kraje
lze rozlišit čtyři odlišné charaktery základních krajinných typů:
·

Rozsáhlé jeskynní komplexy Moravského krasu v severní části kraje s množstvím chráněných lokalit.
Řada jeskyní této unikátní oblasti, která se řadí k ekologicky nejčistějším v ČR, je zpřístupněna a
hojně navštěvována.

·

Jižní část kraje je převážně rovinatá oblast polí, luk a vinic se zbytky lužních lesů podél řeky Dyje.
Národní park Podyjí v jihozápadním cípu kraje je ukázkou zachovalého říčního údolí v bohatě
zalesněné krajině. Množství vodních ploch při řece Dyji mezi Znojmem a Břeclaví se stalo
hnízdištěm vodního ptactva.

·

Východní část za řekou Moravou je kopcovitá krajina s biosférickou rezervací Bílých Karpat.

·

Krajina v okolí Brna je ovlivněna existencí velké městské aglomerace, přesto je okolí města
považováno za jedno z nejkrásnějších v republice. Na severu k němu těsně přiléhají lesy
Moravského krasu, na jihu jsou otevřené roviny jižní Moravy a přímo k hranicím města přiléhá
Brněnská přehrada.

Obr. 3: Geomorfologické členění Jihomoravského kraje (jednotlivé celky jsou uvedeny v textu)
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Jižní část Jihomoravského kraje představuje Jevišovická pahorkatina (38), Dyjsko-svratecký úval (73),
Mikulovská vrchovina (78) a Dolnomoravský úval (93). V severní části kraje se nachází Hornosvratecká
vrchovina (35), Drahanská vrchovina (41), Vyškovská brána (74), Boskovická brázda (39) a Bobravská
vrchovina (40), okrajově zasahují do území kraje také Svitavská pahorkatina (49) a Podorlická
pahorkatina (60). Východní část území je tvořena Litenčickou pahorkatinou (80), Ždánickým lesem (79),
Kyjovskou pahorkatinou (82) a Chřiby (81). Nejvýchodnější cíp území patří k Vizovické vrchovině (83) a
Bílým Karpatům (84).
Nejvyšším vrcholem je Čupec v Bílých Karpatech s nadmořskou výškou 819 m, nejvyšším bodem je úbočí
hory Durda (838 m n. m.) na hranici se Slovenskem. Nejnižším bodem je soutok Moravy a Dyje na trojmezí
Rakousko-ČR-Slovensko (150 m n. m.)
Půdní typy na území kraje zastupují v jižní části převažující černozemě, ve zbývajících částech kambizemě a
hnědozemě. Fluvizemě představují půdní typy v údolních nivách.
Zemědělská půda v JMK zaujímá 59,0% rozlohy kraje.

Obr. 4: Půdní mapa Jihomoravského kraje

Krajinný pokryv území kraje podle databáze CORINE Land Cover 2012 (Coordination of Information on the
Environment, součást služby Copernicus pro monitorování území) a poměr urbanizovaných, zemědělských a
lesních oblastí je patrný z obrázku 5.
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Obr. 5: Krajinný pokryv Jihomoravského kraje

Strukturu a využití zemědělské půdy včetně vývoje její rozlohy uvádí následují graf.
Graf. 1: Bilance půdy v Jihomoravském kraji (ČSÚ, 2017 podle údajů ČÚZK)
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Územní a druhová ochrana přírody
Chráněná území v Jihomoravském kraji představují Národní park Podyjí, tři chráněné krajinné oblasti (CHKO
Moravský kras, CHKO Pálava a CHKO Bílé Karpaty) a celkem 343 maloplošných chráněných území. Mezi
tato území patří 17 národních přírodních rezervací, 16 národních přírodních památek, 92 přírodních
rezervací a 218 přírodních památek. Rozlohy chráněných území v rámci kraje jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tab. 2: Chráněná území v Jihomoravském kraji (ČSÚ, 2017 podle údajů AOPK, vývoj rozlohy v letech 2014
- 2016)

Celková rozloha zvláště chráněných území v roce 2016 činila vzhledem k částečnému překryvu
velkoplošných a maloplošných území 50 200 ha, tj. 7,0% rozlohy kraje.
V Jihomoravském kraji je vyhlášeno celkem 203 evropsky významných lokalit a 8 ptačích oblastí v rámci
mezinárodní soustavy Natura 2000 vytvářené na území jednotlivých členských států EU podle jednotných
principů. Rozloha lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) na území kraje představuje celkem 65 228 ha, resp.
41 007 ha.
Na území kraje jsou dvě místa zapsaná do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (Lednickovaltický areál a vila Tugendhat) a dvě biosférické rezervace UNESCO (Dolní Morava a Bílé Karpaty).

Obyvatelstvo
Počet obyvatel kraje k 1. 1. 2017:

1 178 812

Hustota osídlení:

164 obyvatel/km 2

Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje v roce 2016 dosáhl 42,2 roku a od roku 1991 vzrostl o 5,5
roku. Stárnutí obyvatelstva kraje se projevuje nepřetržitým růstem počtu i podílu obyvatelstva ve věku 65 a
více let. Na konci roku 2016 bylo v kraji 224 tisíc obyvatel této věkové kategorie, což je 19,0 % obyvatelstva.
Ve složení obyvatelstva mají převažující podíl ženy (1071 na 1000 mužů). K pozitivům kraje patří dostatečná
sít předškolních a školských zařízení. Na nadprůměrné vzdělanostní úrovni obyvatel má podíl kvalitní systém
vysokého školství. Zdravotní péči zajišťuje 22 nemocnic a dostatečný počet ostatních samostatných
zdravotnických zařízení.
V Jihomoravském kraji je 10 měst s počtem obyvatel vyšším než 10 tisíc, nejvíce obyvatel má Brno, kde žije
téměř třetina obyvatel kraje. Počet obyvatel se mírně zvyšuje nepřetržitě od roku 2003.
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(zdroj: ČSÚ)

Tab. 3: Počet obyvatel Jihomoravského kraje a jeho okresů
Kraj/okres

Stav k 1. lednu 2017
celkem

Jihomoravský
v tom okresy:
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

muži

ženy

Stav k 31. prosinci 2017
celkem

muži

ženy

Rozdíl
přírůstek (úbytek) obyvatel od
počátku roku
celkem

muži

ženy

1 178 812

577 723

601 089

1 183 207

580 152

603 055

4 395

2 429

1 966

108 248
377 973
217 720
115 432
154 589
91 133
113 717

53 329
182 549
107 576
56 687
76 250
45 109
56 223

54 919
195 424
110 144
58 745
78 339
46 024
57 494

108 545
379 527
219 903
115 757
154 353
91 325
113 797

53 560
183 300
108 750
56 894
76 148
45 214
56 286

54 985
196 227
111 153
58 863
78 205
46 111
57 511

297
1 554
2 183
325
-236
192
80

231
751
1 174
207
-102
105
63

66
803
1 009
118
-134
87
17

Graf. 2: Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených mimo manželství v okresech Jihomoravského kraje
v roce 2016
(zdroj: ČSÚ)

Z hlediska dopravy má Jihomoravský kraj důležitou tranzitní funkci. Kostru silničního dopravního systému
tvoří dálnice I. třídy D1, D2 a dálnice II. třídy D46, D52. Železniční dopravu zajištuje řada celostátních i
regionálních tratí.
Podle statistických údajů v posledních letech klesá počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro
veřejné potřeby (1 135 411 ob. v roce 2014 a 1 114 578 ob. v roce 2016), což se projevuje snížením podílu
těchto obyvatel z 97,0 % v roce 2014 na 94,7 % v roce 2016. Produkce vody z těchto zdrojů naopak mírně
stoupá (z 62 063 tis. m 3 v roce 2014 na 62 451 tis. m 3 v roce 2016).
Podobně klesá počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu
(1 058 109 ob. v roce 2014 a 1 053 537 ob. v roce 2016) současně v tomto množství narůstá počet obyvatel
napojených na kanalizaci s koncovou ČOV.
Podle statistických údajů v poslední době mírně klesá množství vypouštěných odpadních vod do veřejné
kanalizace (ze 60 030 tis. m 3 v roce 2014 na 59 195 tis. m 3 v roce 2016), podíl čištěných odpadních vod
mírně stoupl z 97,0% v roce 2014 na 98,5% v roce 2016.
Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku (2016) přepočtená na obyvatele je v Jihomoravském
kraji je s výjimkou hlavního města nejvyšší v ČR (3,1 mil. tun). Celková produkce komunálního odpadu
představovala v roce 2016 364 094 tun, což představuje 309 kg na osobu za rok. Produkce běžného svozu
(netříděný odpad) se mírně snižuje ve prospěch objemného odpadu a odděleně sbíraných složek.
S výjimkou brněnské aglomerace patří kraj k oblastem s nejmenší zátěží obyvatel hlukem (podíl obyvatel
vystavených překročení 70 dB hlukového ukazatele pro celodenní obtěžování hlukem ze silniční dopravy je
nižší než 1%).
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Ovzduší a klima
Převážná část území kraje leží v teplé a velmi teplé klimatické oblasti (převážně na srážky chudé). V severní
části kraje převažuje mírně teplá a chladná klimatická oblast. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje
od 4ºC do 10ºC, průměrný roční úhrn srážek kolísá nejčastěji v rozmezí od 450 mm do 650 mm.
Podrobnější údaje o průměrných teplotách v jednotlivých obdobích a časových úsecích jsou uvedeny
v následujících tabulkách.
(zdroj: ČHMÚ)

Tab. 4: Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu za období 19861 – 1990
Měsíc

3

4

5

10

11

12

Průměrná teplota (˚C)

3,4

8,6

13,5 16,6 18,1 17,6 13,9 8,8

3,3

-0,7 -2,6 -0,6

Průměrná
teplota
jaro
během ročních období
8,5
(˚C)
Průměrná
teplota
během vegetace (˚C)

6

7

8

léto
17,4

9

podzim
8,7

vegetační
14,7

1

2

zima
-1,3

8,3

období nevegetační
1,9

období

(zdroj: ČHMÚ)

Tab. 5: Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu za období 1981 - 2010
Měsíc

3

4

5

10

11

12

Průměrná teplota (˚C)

3,9

9,3

14,4 17,2 19,3 18,8 14,1 9,0

3,6

-0,6 -1,7 -0,2

Průměrná
teplota
jaro
během ročních období
9,2
(˚C)
Průměrná
teplota
během vegetace (˚C)

6

7

8

léto
18,4

9

podzim
8,9

vegetační
15,5

1

2

zima
-0,8
období

(zdroj: ČHMÚ)

Tab. 6: Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu za období 2011 - 2017
Měsíc

3

4

5

10

11

12

1

Průměrná teplota (˚C)

4,9

9,5

14,2 18,2 20,1 19,5 14,5 9,1

4,8

1,1

-0,9 0,5

Průměrná
teplota
jaro
během ročních období
9,5
(˚C)
Průměrná
teplota
během vegetace (˚C)

léto
19,3
vegetační
16,0

7

8

9

podzim
9,5

Roční

8,9

období nevegetační
2,3

6

Roční

2

zima
0,2

období nevegetační
3,3

Roční

9,6
období

Roční srážkový úhrn za období odpovídají tabulkám 3 – 5 byl na území kraje 542, 559 a 515 mm.
V posledních letech jsou pozorovány výrazné srážkové výkyvy nejen v měsíčních ale i ročních hodnotách
(min. 430 mm, max. 622 mm).
Dlouhodobé úhrny srážek v jednotlivých měsících a údaje za poslední rok jsou uvedeny v grafu 3.
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Graf. 3: Měsíční úhrny srážek v Jihomoravském kraji v roce 2016 a dlouhodobé srážkové normály (ČSÚ,
2017 podle údajů ČHMÚ)

Jihomoravský kraj jako celek má relativně kvalitní ovzduší (viz obr. 6). Znečištění ovzduší, hluk a podobné
nepříznivé vlivy jsou pouze lokálního charakteru, především u velkých průmyslových center a dopravních
uzlů. Z tohoto hlediska dosahují nepříznivých hodnot emisí znečisťujících látek především Hodonín a Brnoměsto.
Emise všech znečišťujících látek v Jihomoravském kraji v uplynulém desetiletí poklesly, míra poklesu se
však postupně snižuje. Na celkových emisích znečišťujících látek se nejvyšší mírou podílejí emise CO a NO x
převážně z lokálních topenišť a dopravy. Další významné emise představují VOC, jejichž produkce souvisí
s výrobou a používáním organických rozpouštědel. Další významné emise produkují zemědělství (NH 3 –
chov hospodářských zvířat), lokální topeniště a doprava (TZL) a velké zdroje výroby elektřiny (SO 2).
V roce 2016 došlo k překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látky na více než polovině
území kraje. Oblast s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozónu
představuje zhruba 2,5 % území kraje.
Graf. 4: Emise hlavních znečišťujících látek v roce 2015, celostátní údaje a jednotlivé kraje (zdroj: ČHMÚ)
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Graf. 5: Vývoj emisí znečišťujících látek v JMK za období 2000 – 2016

(zdroj: ČHMÚ)

Obr. 6: Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozónu, 2016
(zdroj: ČHMÚ)
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Voda
Z hydrologického hlediska spadá území kraje do úmoří Černého moře. Převážná část území kraje spadá do
oblasti povodí Dyje, menší východní části zasahují do oblasti povodí Moravy. Nejvýznamnější řeky na území
kraje jsou Dyje, Svratka, Morava, Jihlava, Svitava a Litava. Všechny uvedené toky pramení mimo území
kraje. Největším tokem na území kraje je Morava, jejíž průměrný roční průtok v profilu Strážnice (řkm
121,67) je 59,3 m 3/s. Průtok při tzv. stoleté povodni je 790 m 3/s. Údaje o dalších tocích jsou uvedeny
v následující tabulce (zdroje: ČHMÚ, PM).
Tab. 7: Průměrné roční a maximální stoleté průtoky ve vybraných profilech toků Jihomoravského kraje
Tok

Profil (ř.km)

Qa (m3.s-1)

Q100 (m3.s-1)

Dyje

Znojmo (119,59)

10,4

280

Dyje

Ladná (32,30)

36,0

820

Svratka

Brno (46,80)

7,76

280

Svratka

Židlochovice (28,40)

15,1

400

Jihlava

Ivančice (34,30)

10,4

390

Svitava

Bílovice nad Svitavou (15,50)

4,26

180

Litava

Brankovice (45,70)

0,202

31

Litava

Slavkov u Brna (1,5)

0,566

n/a

Hustota říční sítě v západní části Dyjsko-svrateckého úvalu je jedna z nejnižších v celé ČR. Vlivem tání
sněhu dosahují vodní toky maximálních průtoků převážně v březnu, minimální průtoky jsou podle charakteru
toku od června do října. Větší část plochy kraje patří mezi zranitelné oblasti (území citlivá na živiny).

Obr. 7: Jakost vody v tocích JMK, 2015-2016 (VÚV T.G:M., v.v.i. 2017)
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Na území kraje se nacházejí významná vodní díla (VN Vranov, VD Nové mlýny, VN Brno a mnohé menší) i
rybniční soustavy (Pohořelická, Lednická, Hodonínská, Jedovnická). Největší rybník (Nesyt) má rozlohu
307 ha.
Jakost koupacích vod v kraji se udržuje na velmi dobré úrovni (v rámci monitoringu se sleduje v koupací
sezóně 24 profilů).

Obr. 8: Kvalita koupacích vod v JMK, 2016 (CENIA. 2017)

Z hlediska hydrogeologických poměrů patří většina území kraje k oblastem s mělkým oběhem podzemní
vody a s hodnotami specifického odtoku mezi 3 – 5 l.s-1.km -2. Ve vápencových oblastech (Moravský kras)
jsou ojedinělé lokální zdroje s vydatností kolem 15 l.s-1. V permokarbonské výplni Boskovické brázdy nejsou
vyvinuta významnější zvodnění vzhledem k přítomnosti četných nepropustných vložek. V třebovskosvitavské brázdě jsou v křídovém kolektoru vyvinuty artézské obzory podzemních vod (oblast zdrojů
Březovského vodovodu), které jsou chráněny jako součást CHOPAV Východočeská křída. Horniny Vnějších
Karpat mají propustnost omezenu flyšovým charakterem souvrství (soustavným výskytem pelitických vložek)
a nepředstavují možnost výraznějších akumulací podzemních vod. Hodnoty specifického odtoku jsou proto
nevyrovnané a kolísají v závislosti na morfologii a rozložení srážek (minimální roční úhrn srážek i pod 300
mm) od 20 l.s-1.km2 až pod 3 l. s-1. km-2.
Celoročně jsou podzemní vody doplňovány v Dyjsko-svrateckém a Dolnomoravském úvalu, kde jsou
relativně významnější zásoby podzemních vod v kvartérních sedimentech (CHOPAV Kvartér řeky Moravy).
V souladu s rozložením málo vydatných srážek a s nepříznivými morfologickými a hydrogeologickými
poměry však klesá specifický odtok v této oblasti místy až pod 3 l.s-1.km-2.
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3.4

Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území

V Jihomoravském kraji přetrvává vliv plošného znečištění z intenzivního zemědělského hospodaření na orné
půdě a znečištění z bodových komunálních zdrojů.
Přes mírné zvyšování podílu ekologicky obhospodařovaných půd je významná část orné půdy ohrožena
větrnou i vodní erozí. Zemědělská půda je ohrožena také utužením a okyselováním. Příčinou úbytku
zemědělské půdy je také rozšiřování zastavěných a ostatních ploch, které v roce 2016 tvořily více než 10%
území kraje.
Na některých úsecích toků je jakost vody ovlivněna i průmyslovým znečištěním (těžební, textilní a
strojírenský průmysl). Většina sledovaných toků v kraji byla v období 2015 – 2016 hodnocena jako III. třída
jakosti (znečištěná) až IV. třída jakosti (silně znečištěná). Nejhorší jakost je dosahována na dolním toku
Trkmanky (V. třída).
Celé území ČR je ve smyslu přílohy II směrnice 91/271/EHS citlivou oblastí, kde je nutno snižovat zatížení
vod celkovým fosforem. Většina území kraje patří ve smyslu poslední revize vymezení zranitelných oblastí
podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb. (tzv. nitrátová směrnice) k území, kde je zranitelnost kombinována
s ohrožením suchem, které se v oblasti zemědělství stává v poslední době stále významnější problematikou
(viz obr. 9).

Obr. 9: Zranitelné oblasti a oblasti ohrožení suchem v ČR (VÚV T.G.M. v. v. i.,. 2016)

Z hlediska typologie environmentální udržitelnosti jsou na území kraje vymezeny oblasti s významnějším
výskytem větrné a vodní půdní eroze (jižní část kraje), záplav (rozlivové pásy podél řek) a sesuvná území
(ve východní části kraje).
Z hlediska úrovně environmentální udržitelnosti je v kraji 11 správních obvodů obcí s rozšířenou působností
klasifikováno mírnou mírou ohrožení, 6 SO ORP je bez ohrožení a 4 SO ORP jsou celkově považovány za
závažně ohrožené.
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Z hlediska typologie územní soudržnosti se kraj řadí k průměru ČR (11 správních obvodů obcí s rozšířenou
působností patří k průměru hodnocených socioekonomických ukazatelů, 3 jsou hodnoceny lépe než průměr
a 7 hůře než průměr).
Přestože více než 90 procent obyvatel Jihomoravského kraje využívá vodovod pro veřejné zásobování, 31
obcí není na vodovod připojeno vůbec a v dalších 30 je připojena pouze část obyvatel. Podíl obyvatel
zásobovaných vodou z vodovodní sítě dokonce v poslední době klesl (viz obr. 9).

Graf. 6: Podíl obyvatel JMK připojených na vodohospodářskou infrastrukturu (ČSÚ, 2017)

Mezi problémy životního prostředí patří narůstající objem dopravy, zejména silniční (nákladní i osobní,
tranzitní i místní). S ohledem na problematickou dostupnost některých periferních částí kraje,
nedobudovanou páteřní dopravní strukturu a špatný technický stav dopravní sítě nejnižších řádů bývají
častým problémem dopravní komplikace (množství uzavírek z důvodů oprav zatížené dopravní sítě). Měrné
emise z dopravy na jednotku plochy byly v roce 2016 nadprůměrné v rámci ČR, v absolutním vyjádření
druhé nejvyšší. Přestože emise znečišťujících látek za období 2000-2016 významně poklesly, tento trend se
v poslední době zastavuje nebo v některých případech (N2O, CO2) obrací.
Celková produkce komunálních odpadů v přepočtu na obyvatele za poslední období (2009-2016) se snížila
(u směsného komunálního odpadu díky třídění téměř o čtvrtinu), celková produkce nebezpečných odpadů
na obyvatele naopak mírně stoupla.
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4

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ

Komplexní posouzení vlivu aktualizace PRVK JMK bude v případě potřeby provedeno v dokumentu
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. na základě
definování případné nutnosti posouzení ve zjišťovacím řízení. Cílem oznámení koncepce je poskytnout
dostatečné informace pro toto rozhodnutí.
Charakter možných vlivů aktualizace koncepce vychází z jejího zaměření na podporu výstavby a na
optimalizaci a rekonstrukci vodovodů, kanalizací a infrastruktury sloužící k čištění odpadních vod. Z hlediska
škály dopadů lze předpokládat, že základní vlivy koncepce se budou týkat zejména vodního prostředí a
veřejného zdraví. Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze hodnotit jako nevýznamné.
Hlavním cílem aktualizace koncepce je zvýšit stávající počet obyvatel kraje se zajištěnou dodávkou pitné
vody a současně zajistit spolehlivé odvádění a čištění komunálních odpadních vod. Očekávané vlivy
navržené koncepce jsou proto celkově pozitivní. Vzhledem k rozsahu navržených opatření a aktuálnímu
stavu vodohospodářské infrastruktury půjde zejména o lokální vlivy.
Součástí aktualizace PRVK JMK budou některé aktivity, které mohou podléhat posuzování vlivů na životní
prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. jako záměry kategorie II nebo podlimitní záměry.
Z výsledků hodnocení stavu a potenciálu vodních útvarů na území Jihomoravského kraje vyplývá, že hlavní
příčinou jejich nevyhovujícího ekologického stavu a potenciálu je nedodržení fyzikálně-chemických ukazatelů
na úrovni národních limitů. Z tohoto hlediska se očekává pozitivní vliv aktualizace PRVK JMK.
Následující tabulka přehledně shrnuje nejvýznamnější předpokládané vlivy.
Tab. 8: Předpokládané hlavní vlivy navržené koncepce
Aktivita

Vliv

Rozšíření dodávky hygienicky nezávadné vody

Pozitivní vliv na dotčené obyvatele

Zvýšení počtu obyvatel připojených na kanalizaci

Pozitivní vliv na dotčené vodní útvary

Rekonstrukce vybraných částí infrastruktury

Pozitivní vliv na dotčené vodní útvary

Rekonstrukce vybraných částí infrastruktury

Pozitivní vliv na infrastrukturu

Pozitivní vliv na obyvatelstvo spočívá ve zvýšení úrovně odvádění a likvidování odpadních vod, což je jeden
ze základních ukazatelů životní úrovně obyvatel. Pozitivní vlivy na veřejné zdraví spočívají v zajištění
zdravotně nezávadné vody pro část obyvatel, dosud odkázané na místní zdroje s proměnlivou nebo
nedostatečnou kvalitou, případně kapacitou.
Rekonstrukcí stávajících kapacitně nevyhovujících kanalizací dojde k zlepšení odtokových poměrů ve
stokové síti, ke snížení infiltrace odpadních vod do podzemí a zároveň bude omezen nátok balastních vod
do stokové sítě a jejich odvedení kanalizací na ČOV
Výstavbou nových kanalizací a čištění odpadních vod na ČOV dojde ke snížení stávajícího znečištění.
Odstraněním komunálního i průmyslového znečištění dojde ke zlepšení kvality vod v dotčeném území a
výhledově k dosažení dobrého stavu vod a navazujících ekosystémů.
Výstavbou, rekonstrukcí či intenzifikací ČOV dojde ke zvýšení účinnosti stávajícího čištění odpadních vod,
použití terciárního stupně slouží k dočištění odpadních vod a přispívá k odstranění fosforu, nerozpuštěných
látek a patogenů.
Významnost jednotlivých vlivů je hodnocena v tab. 9 podle stupnice, vycházející z metodického doporučení
MŽP.
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Tab. 9: Hodnotící stupnice
Hodnota

Popis

Význam

-2

významný negativní vliv

Vylučuje realizaci koncepce (vyplývá ze zadání, nelze jej
eliminovat)

-1

mírně negativní vliv

Nevylučuje realizaci koncepce (je možné jej vyloučit navrženými
zmírňujícími opatřeními)

0

bez vlivu

Koncepce včetně dílčích částí nemá žádný vliv

+1

mírně pozitivní vliv

Mírné zlepšení

+2

významný pozitivní vliv

Zásadní zlepšení

Přehled všech očekávaných vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví je uveden v následující
tabulce.
Tab. 10: Přehled předpokládaných vlivů a jejich celkové hodnocení
Parametr

Hodnota

Komentář

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

+1

Vlivy v závislosti
0/+1/+2.

na

konkrétních

lokalitách

Vlivy na ovzduší a klima

0

(viz pozn.)

Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a
biologické charakteristiky

0

(viz pozn.)

Vlivy na povrchové a podzemní vody

+1

Vlivy v závislosti na konkrétních lokalitách
0/+1/+2.

Vlivy na půdu

0

(viz pozn.)

Vlivy na přírodní zdroje

0

(viz pozn.)

Vlivy na biologickou rozmanitost

0

(viz pozn.)

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

0

(viz pozn.)

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví

+1

Vlivy v závislosti na konkrétních lokalitách 0/+1.

Pozn.: V přehledu hodnocení jsou zahrnuty pouze očekávané dlouhodobé (trvalé) vlivy. Krátkodobé a lokální
vlivy při realizaci jednotlivých záměrů budou předmětem samostatného posouzení. Ve fázi přípravy
koncepce je nelze dostatečně přesně specifikovat. Vyhodnocovat detailně jednotlivé vlivy konkrétních
opatření bude možné až po zpracování projektové dokumentace, která upřesní posuzované
parametry (velikosti dočasných záborů, způsob provádění stavebních prací, popis aktuálního stavu
území, nároky na dopravní infrastrukturu při provádění atd.).
Jednotlivé projekty v rámci aktualizace PRVKJMK budou, v případě, že dosáhnou limitních hodnot
uvedených v zákoně č. 100/2001 Sb. nebo by mohly mít významný negativní vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jako záměry
podléhat procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
S přihlédnutím k obdobným záměrům realizovaným v minulosti lze předpokládat, že případné
krátkodobé a/nebo lokální mírně negativní vlivy budou minimalizovány a významné negativní vlivy
budou vyloučeny.
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5
5.1

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Výčet možných vlivů koncepce přesahující hranice České republiky

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje nepředpokládá možnost vzniku
nadregionálních nebo přeshraničních vlivů. Navržené aktivity se týkají jednotlivých lokalit v rámci kraje.
Potenciální pozitivní přeshraniční vliv (zlepšení kvality vody v povrchových tocích vytékajících z území kraje)
nebude vzhledem k rozsahu aktualizace jednoznačně registrovatelný, protože může být maskován jinými
vlivy (aktivitami mimo PRVK JMK).

5.2

Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce

Provádění aktualizace PRVK JMK na území kraje bude zajišťováno v souladu s Aktualizací PRVK JMK ze
strany jednotlivých obcí, vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury formou připravovaných
projektů pro výstavbu a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury na základě platné legislativy, s využitím
financování na základě vyhlašovaných dotačních titulů.
Pro jednotlivá dílčí opatření jsou v současné době k dispozici mapové podklady, které vznikly na základě
projednání s dotčenými orgány statní správy (správci významných vodních toků, vodoprávními úřady) a
s provozovateli a vlastníky vodohospodářské infrastruktury, s využitím všech dostupných podkladů
k vyhodnocení jednotlivých území z hlediska zásobování pitnou vodou a odkanalizování území.
Mapové podklady přiložené k oznámení koncepce jsou zpracovány pro všechny územní samosprávní celky
na území kraje jednotlivě a zvlášť pro zásobování pitnou vodou a odkanalizování území. V mapových
podkladech jsou znázorněna navrhovaná opatření v barevném rozlišení dle legendy a jsou přehledně
znázorněny v souhrnné formě ve vztahu ke chráněným územím a lokalitám systémů Natura 2000.
V mapových podkladech jsou akceptovány požadavky jednotlivých složek orgánu ochrany přírody, které byly
vzneseny k původnímu návrhu.

5.3

Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí a
veřejné zdraví

Všechny podstatné údaje o možných vlivech koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví jsou uvedeny
v příslušných kapitolách. V době zpracování oznámení koncepce nebyly známy jiné podstatné informace.

Datum zpracování oznámení koncepce:

30. 11. 2018

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování oznámení koncepce:
RNDr. Dalibor Bílek, Botanická 56, 602 00 Brno, tel. +420 607256258, dalibor.bilek@aquatis.cz

Podpis oprávněného zástupce předkladatele (na základě plné moci ze dne 28. 11. 2018):
Ing. Filip Klimša
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5.4

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

·

Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, odd. ochrany
přírody a krajiny č.j.: 6208/2019 ze dne 14. 1. 2019

·

Stanovisko správy národního parku Podyjí SZ NPP 1384/2018 ze dne 18. 12. 2018

·

Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č.j. SR/0550/JM/2018-2 ze dne 22. 1. 2019

·

Stanovisko Újezdního úřadu Březina č.j.: MO 338189/2018-1493 ze dne 6. 12. 2018
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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:

AQUATIS a. s.
Botanická 834/56
602 00 BRNO

29.11.2018
6208/2019
S-JMK 166298/2018
Ing. Čejková
541651534
14.01.2019

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu koncepce
“Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje “ na lokality soustavy
Natura 2000
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody,
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), vyhodnotil na základě žádosti společnosti
AQUATIS a. s., možnosti vlivu koncepce „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje“, na lokality soustavy Natura 2000 a vydává
stanovisko
podle §45i odst. 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocená koncepce
nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu (dále jen „EVL“) ani ptačí oblast (dále jen „PO“)
nacházející se na území Jihomoravského kraje a současně patřící do působnosti Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z následující úvahy:
Jedinou lokalitou soustavy NATURA 2000, které se jeden z plánovaných záměrů navržených ve
výše uvedené koncepci přímo územně dotýká, je PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Na
jejím území je navrženo posílení stávajícího vodního zdroje. Trasa vodovodu je však vedena
souběžně se stávajícím přivaděčem z vodního zdroje – v prostoru stávajícího technického koridoru,
tj. zcela mimo cenné naturové biotopy. Za těchto okolností nelze ani dovozovat významný
negativní vliv na naturové druhy, které jsou na ně vázané, a které jsou zde hlavním předmětem
ochrany (čáp bílý, lelek lesní, moták pochop, skřivan lesní, strakapoud jižní a strakapoud
prostřední).
Po celkovém hodnocení vlivu navřené koncepce na lokality NATURA 2000 je tedy možné
konstatovat, že hodnocená koncepce a záměry z ní vyplývající svým charakterem a také svou
lokalizací zcela mimo cenné biotopy, které jsou předmětem ochrany EVL a PO patřících
do působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje, nemají potenciál způsobit přímé, nepřímé či
sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.
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Podrobnější podmínky, jejichž cílem bude snížit případné negativní vlivy, ke kterým by mohlo dojít
při vlastní realizaci některého z konkrétních záměrů, budou orgánem ochrany přírody uplatněny až
k podrobněji zpracované projektové dokumentaci.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná
správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních
předpisů.

Mgr. Petr Mach v. r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Za správnost vyhotovení: Ing. Janka Čejková

Na vědomí:
KrÚ JMK, odbor ŽP, oddělení vodního a lesního hospodářství
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STRANA 1

SPISOVÁ ZNAČKA: SZ NPP 1384/2018
ČÍSLO JEDNACÍ: NPP 1384/2018
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Zdeněk Mačát

DATUM: 18. 12. 2018
TELEFON: 515 282 257
E-MAIL: macat@nppodyji.cz

Stanovisko dle § 45i
Správa Národního parku Podyjí (dále jen „Správa NP Podyjí“), jako orgán ochrany přírody, příslušný
podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. f) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), na
základě předložené žádosti společnosti AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, vydává
v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k záměru realizace projektu „Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ toto stanovisko:
Záměr nemůže mít významný vliv na Ptačí oblast Podyjí a
evropsky významné lokality v kompetenci Správy Národního parku Podyjí.
Odůvodnění:
Dne 29.11.2018 obdržela Správa NP žádost o stanovisko k návrhu Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Jihomoravského kraje.
K výše uvedenému závěru dospěl příslušný orgán ochrany přírody na základě prostudování
a projednání předloženého návrhu. Z návrhu v předložené podrobnosti vyplývá, že v působnosti
Správy NP Podyjí je pouze návrh realizace vodovodu Havraníky – Konice a Onšov – Lesná.
Z dostupných dokumentů a podkladů je možné vyloučit významný vliv projektu na předměty ochrany
v ptačí oblasti a evropsky významných lokalitách v kompetenci Správy NP Podyjí. Jedná se o záměr
s jasně definovanou lokalizací. Případné další změny projektu na jiné lokality a mimo stanovená
území, je nutno opětovně posoudit, aby záměr neohrozil významným zásahem předměty ochrany
evropsky významných lokalit v kompetenci Správy NP Podyjí.
Ve smyslu § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se toto stanovisko nevydává v režimu, na který
se vztahují obecné předpisy o správním řízení. Toto stanovisko nenahrazuje jiná správní opatření
a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Tomáš Rothröckl
ředitel
Rozdělovník
AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno (DS: ghccgrc)
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Aquatis a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno

VYŘIZUJE: Kotyzová Marie, Ing.

DATUM: 22. ledna 2019

Věc: Hodnocení vlivu na předměty ochrany a celistvosti EVL a PO pro aktualizaci
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody
příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení „Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Jihomoravského kraje“ předkladatele Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00
Brno, IČ: 46347526, doručeného dne 29.11. 2018, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona
toto:
ST ANOVISKO

uvedený projekt nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo
ptačích oblastí soustavy „NATURA 2000“ při dodržení následujících podmínek:
A) Kanalizace a ČOV:
· Navržená obecní ČOV Vavřinec bude posunuta směrem k obci
· Na vhodných místech budou navrženy dočišťovací biologické rybníky (opatření se týká
obcí Jedovnice, Vavřinec, Lipovec, Křtiny, Březina a Hostěnice)
· V obci Hostěnice bude navržena dešťová zdrž před ČOV
· Bude dokončena oddílná kanalizace v obcích Ostrov u Macochy a Rudice
· Do budoucna je třeba přebudovat jednotnou kanalizaci ve Sloupě na oddílnou
· Plánované napojení Petrovic na Žďár není možné bez rekonstrukce obecní ČOV ve
Žďáru
· U nových plánovaných staveb ČOV požadujeme chemické srážení fosforu
· V textové části bude doplněna informace o ČOV na Skalním mlýně, na kterou jsou
napojeny Punkevní jeskyně a Chata Macocha, předpokládá se i napojení Domu přírody
Moravského krasu
B) Vodovody:
· Zrušení zákresu dnes nefunkčního vodovodu přes národní přírodní památku Rudické
propadání
· Zrušení záměru vodovodu, vrtu a čerpací stanice v přírodní rezervaci Údolí Říčky
· Zrušení záměru vrtu v přírodní rezervaci Údolí Říčky v blízkosti Hostěnic
· Souhlas s opravou a rekonstrukcí stávajících studní v národní přírodní rezervaci Býčí
skála (Adavak Adamov) bez zřizování nových studní a vrtů v této lokalitě
· Zrušení navrhovaného vodovodu přes CHKO Bílé Karpaty - NPR Zahrady pod Hájem
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C) Po novém vyhlášení CHKO Moravský kras (předpoklad nařízení vlády, kterým se CHKO
MK vyhlásí je začátek roku 2019) zakreslit nové hranice CHKO
D) Projektová dokumentace k jednotlivých investičním záměrům Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací bude hodnocena zvlášť a bude předložena ke schválení AOPK ČR
Odůvodnění
Agentura obdržela dne 29.11.2018 žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona, zda
uvedený projekt může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí. Předložený projekt spočívá v aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje. Předmětem aktualizace PRVK Jihomoravského kraje je vyhodnocení
nastalých změn a optimalizace této koncepce, která zahrnuje rekonstrukci a budování
nových úseků vodovodní, kanalizační a čistírenské infrastruktury.
Podmínky byly stanoveny z důvodu vyloučení negativního vlivu Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací JMK na předmět ochrany nebo celistvosti EVL a PO v gesci AOPK ČR – RP Jižní
Morava.
·
·
·

·

·
·
·

·

Navržená obecní ČOV Vavřinec bude posunuta směrem k obci z důvodu ochrany EVL
Moravský kras. Umístění ČOV je nevhodné, protože zasahuje do II. zóny CHKO MK a
EVL Moravský kras.
Na vhodných místech budou navrženy dočišťovací biologické rybníky (opatření se týká
obcí Jedovnice, Vavřinec, Lipovec, Křtiny, Březina a Hostěnice) z důvodu následného
dočištění a zlepšení kvality vypouštěných vod před vstupem do krasového podzemí.
V obci Hostěnice bude navržena dešťová zdrž před ČOV z důvodu zachycení
splaškových vod při přívalových deštích, kdy dochází kvůli nedostatečné kapacitě ČOV
k odlehčování odpadních vod, které tečou přímo bez úprav do krasového podzemí.
Zachycené splaškové vody budou postupně přečerpány na ČOV.
Podmínka dokončení oddílné kanalizace v obcích Ostrov u Macochy a Rudice je dána
z důvodu zabránění odlehčování odpadních vod při přívalových deštích do krasového
podzemí. Ze stejného důvodu považujeme za důležité v obci Sloup přebudovat
jednotnou kanalizaci na oddílnou.
Plánované napojení kanalizace Petrovic na Žďár není možné bez rekonstrukce obecní
ČOV ve Žďáru z důvodu omezené kapacity čistírny odpadních vod.
U nových plánovaných staveb ČOV požadujeme chemické srážení fosforu z důvodu
snížení koncentrace tohoto prvku v povrchových a podzemních tocích. Fosfor negativně
ovlivňuje kvalitu krasových vod a přispívá k eutrofizaci vod.
Podmínka zrušení záměru vodovodu, vrtu a čerpací stanice v PR Údolí Říčky a zrušení
nových vrtů v NPR Býčí skála, je dána z důvodu možného narušení hydrologického
režimu, které by mohlo mít negativní vliv na předmět ochrany, kterými jsou podzemní
krasové jevy.
Podmínka zrušení vodovodu v NPR Zahrady pod Hájem v CHKO Bílé Karpaty je dána
z důvodu zachování celistvosti a zabránění negativního dopadu na předmět ochrany,
kterými jsou poslední zbytky bělokarpatských druhově bohatých květnatých luk
nacházejících se v Bílých Karpatech.

Předložený projekt Plánu vodovodu a kanalizací JMK, při dodržení výše uvedených
podmínek, svým charakterem nebude mít negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit a ptačích území. Z výše uvedených důvodů Agentura může
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL a PO vyloučit. Na
vydání tohoto stanoviska se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(podepsáno elektronicky)
RNDr. Leoš Štefka, v. r.
vedoucí správy CHKO Moravský kras
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AQUATIS a.s.
Botanická 834/56
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Stanovisko k aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“
Újezdní úřad Březina obdržel v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů žádost o stanovisko k uvedené
koncepci z hlediska možného vlivu na předměty ochrany a celistvosti EVL a PO. Předmětem
aktualizace PRVK Jihomoravského kraje je vyhodnocení nastalých změn a optimalizace této
koncepce.
Vzhledem k tomu, že na území vojenského újezdu Březina nebyla vyhlášena žádná evropsky
významná lokalita nebo ptačí oblast, lze současně vyloučit vliv výše uvedeného materiálu na
předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Při přípravě a zpracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského
kraje, je nezbytné brát v úvahu charakter a určení území vojenského újezdu Březina, které je
územím se zvláštním režimem, což vyplývá ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Z tohoto důvodu je nutné každý konkrétní záměr v zájmovém území Ministerstva obrany (tj. 1
km od hranice vojenského újezdu Březina) předložit k vyjádření Újezdnímu úřadu Březina a
příslušné složce Ministerstva obrany (Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení
ochrany územních zájmů, Brno). S platností nového územního plánu vojenského újezdu Březina
budou záměry podléhající vyjádření v tomto dokumentu taxativně vyjmenované.
„otisk úředního razítka“

podplukovník Ing. Radek MALANÍK
Přednosta ÚÚř Březina

Újezdní úřad Březina
Víta Nejedlého 692, 682 01

Vyškov, ID – 7q2b3ka
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