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„Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“ - závěr zjišťovacího
řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také jen „krajský úřad“) jako věcně a místně
příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. b) 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 také jen „zákon“)
obdržel dne 14.10.2021 oznámení Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 196/1,
602 00 Brno, IČ: 44992785, o koncepci „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní
oblasti 2021+“.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu ustanovení § 10c zákona
a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 8 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu
ustanovení § 10d zákona.
Identifikační údaje:
Název koncepce:
Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+
Řešené území:
Brněnská metropolitní oblast
Předkladatel:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno,
IČ: 44992785
Charakter koncepce:
Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ je strategický dokument,
který analyzuje vymezené území, popisuje jeho konkrétní problémy a potřeby
a s přihlédnutím na ně stanovuje cíle a opatření, které budou naplněny realizací vzájemně
provázaných (integrovaných) projektů, které mohou být v budoucnu spolufinancovány ze
strany poskytovatelů dotací ať již národních či evropských. Prostřednictvím koncepce bude
možné využít financování intervencí z vybraných specifických cílů operačních programů pro
programové období 2021–2027.
Průběh zjišťovacího řízení:
Krajský úřad dne 14.10.2021 obdržel oznámení Statutárního města Brna o koncepci
„Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“. Dne 19.10.2021
zveřejnil krajský úřad informace o oznámení koncepce na úřední desce Jihomoravského
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kraje. Oznámení koncepce bylo též zveřejněno v Informačním systému SEA. Informace
o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným orgánům.
Souhrnné vypořádání připomínek:
V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřily: Česká inspekce životního prostředí,
oblastní inspektorát Brno; Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně;
Povodí Moravy, s.p.; Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky; Krajský úřad
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně a Jihomoravský kraj. Veřejnost se k oznámení
koncepce nevyjádřila.
-

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (dále také jen „ČIŽP OI
Brno“), zn.: ČIŽP/47/2021/10565 ze dne 04.11.2021
ČIŽP OI Brno sděluje, že předložený koncepční materiál neobsahuje z podstaty věci
konkrétní záměry (projekty), a tyto bude v rámci jejich přípravy vždy třeba posoudit
samostatně.

-

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také jen „KHS
JmK“), č. j.: KHSJM 64415/2021/BM/HOK ze dne 04.11.2021
KHS JmK sděluje, že i přes omezený rozsah informací týkajících se rozpracované
koncepce „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“,
strategických cílů a opatření z toho vyplývajících lze konstatovat, že koncepce může mít
významný vliv na veřejné zdraví, a proto je požadováno posouzení koncepce podle
zákona č. 100/2001 Sb.
Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví je třeba zaměřit
zejména na:
1) problematiku hlukové, emisní a imisní zátěže obyvatel stávající zástavby a výhledové
zástavby související s navrhovanou koncepcí, příspěvky a důsledky navrhovaných
opatření, zejména v následujících oblastech:
Rozvojová oblast MOBILITA
TÉMA A: METROPOLITNÍ/LOKÁLNÍ UDRŽITELNÁ MOBILITA
Cíl A.I: Rozvíjet a propagovat funkční a udržitelný dopravní systém založený na
kvalitní a atraktivní veřejné hromadné dopravě
 A.1: Výstavba a zkvalitňování dopravních terminálů a parkovacích systémů
 A.2: Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu
Cíl A.II: Snižovat negativní dopady z dopravy (hluk, emise, intenzita, kongesce,
ohrožení bezpečnosti)
 A.5: Omezení/regulace individuální automobilové dopravy
 A.6: Výstavba obchvatů obcí a měst, odklonění tranzitní automobilové
dopravy
Rozvojová oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
TÉMA D: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V BMO
Cíl D.I: Vybudovat (optimalizovat) funkční systém odpadového hospodářství v BMO
 D.1: Předcházení vzniku odpadu
 D.2: Vytvoření jednotného systému využití/likvidace odpadu
Rozvojová oblast KOORDINACE ROZVOJE
TÉMA I: REZIDENČNÍ A KOMERČNÍ VÝSTAVBA V BMO
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CÍL I.I: Usměrnit rozvoj rezidenční a komerční výstavby ve vztahu k podmínkám
v území a podpořit polycentrický rozvoj BMO (podpora menších sekundárních
center)
 I.1: Propojení strategického a územního plánování v BMO
 I.2: Koordinace ploch pro budoucí rezidenční a komerční výstavbu
 I.3: Posílení služeb a zaměstnanosti v zázemí Brna v zájmu odlehčení
jádrovému městu
2) Vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví se požaduje provést v souladu s § 19
odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví, udělované Ministerstvem zdravotnictví.
3) Vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví je třeba zaměřit zejména na vlivy
implementace koncepce na imisní zátěž ovzduší, hlukovou zátěž chráněných
venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů a vlivy na veřejné
zdraví (HIA) s důrazem na aspekty:


zda součástí koncepce jsou dostatečně účinná opatření zaměřená na
minimalizaci vlivu zdrojů hluku na zdraví lidí (především se jedná o hluk
z pozemní, železniční a letecké dopravy, ale také o hluk ze stacionárních
zdrojů), zda koncepce přispěje nebo nepřispěje k odstraňování příčin staré
hlukové zátěže obyvatelstva především v těch případech, kdy orgánem
ochrany veřejného zdraví byla vydána časově omezená povolení provozu
zdrojů hluku (dále jen „ČOP“) např. pro zdroje dopravního hluku;



jak realizace aktivit obsažených v koncepci, ovlivní stávající imisní zatížení
ovzduší a zda jsou řešena opatření k minimalizaci těchto vlivů (především se to
týká vlivů zdravotně významných škodlivin: suspendované částice frakce PM 10,
PM2,5, oxid dusičitý, benzo(a)pyren apod.).

KHS JmK upozorňuje, že části týkající se vyhodnocení souladu cílů a opatření koncepce
s dokumentem „Politika územního rozvoje ČR 2008, ve znění aktualizace č. 1, 2, 3 a 5
(2020)“, je třeba vycházet z aktuálního znění, závazného od 01.09.2021, zejména ve
vztahu k části:
2.2 REPUBLIKOVÉ PRIORITY
Článek 24a
 Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet
dalšímu významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní
podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch
v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových
nebo zemědělských areálů.
-

Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-47560/2021/5203/Pav ze dne 01.11.2021
Povodí Moravy, s.p. sděluje, že k předloženému oznámení koncepce „Integrovaná
strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“ nemá zásadních připomínek,
upozorňuje však na následující:
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S ohledem na název strategie „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní
oblasti 2021+“ by v této strategii měly být uvedeny i aktuální navazující koncepce pro
stejné období, tzn. v části B.9.1:


Vztah strategie ke strategickým dokumentům na národní úrovni:
ne Národní plán povodí – Povodí Dunaj, 2015 (chybný název) ale správně:
„Národní plán povodí Dunaje, 2021“ (měl by být schválen do 22.12.2021 pro
období 2021-2027).



Vztah strategie ke strategickým dokumentům na krajské úrovni – zde chybí
uvedení regionálních koncepčních dokumentů:
o Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027
o Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027
(Měly by být schváleny do 30.06.2022 pro období 2021-2027).



V části oznámení C.3.4 VODA doporučujeme upravit text následovně, aby
přesněji vystihoval existující problémy:
Na str. 31 (poslední větu před obr. 4):
Jakost vody v BMO i celém Jihomoravském kraji je dlouhodobě ovlivněna
plošným znečištěním z intenzivního zemědělského hospodaření a difúzním
komunálním znečištěním z jednotných kanalizací (z odlehčovacích komor). Na
některých tocích je jakost vody ovlivňována i průmyslovým znečištěním, např.
z textilního nebo strojírenského průmyslu (CENIA, 2020).
Na str. 32 (poslední větu):
„Dle predikcí změn klimatu však bude vzhledem ke sníženým průtokům
a vyšším teplotám ve vodních tocích zejména v letním období bude docházet ke
zhoršování kvality povrchových vod, což se může odrazit i na zhoršené kvalitě
podzemních vod, přičemž za zcela zásadní je třeba považovat očekávaný
nepříznivý dopad na jakost a množství vody ve vodních zdrojích povrchových
i podzemních vod a na vodní ekosystémy tekoucích vod.“

Na základě výše uvedeného Povodí Moravy, s.p. doporučuje, aby se vyhodnocení SEA
ISR BMO 2021+ zaměřilo na důsledné vyhodnocení vlivu projektů/záměrů:
1) na ovlivnění jakosti a množství povrchových a podzemních vod a
2) na to, zda jejich provedením nebude snížena neschopnost vodních útvarů
dosáhnout stanoveného cíle = tedy dosáhnout „dobrého stavu/potenciálu
vodních útvarů“.
-

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále také jen „AOPK ČR“), č. j.:
02461/JM/2021, ze dne 12.11.2021
AOPK ČR upozorňuje na:
 Str. 40, Péče o chráněné živočichy: V této části se píše o záchranných stanicích, které
však mají s chráněnými živočichy, respektive zvláště chráněnými živočichy jen
minimum společného. Záchranné stanice se starají o zraněné živočichy, chráněné
nebo nechráněné. Takže je třeba buď změnit nadpis např. na "Péče o zraněné
živočichy" nebo výrazně doplnit obsah tak, aby obsahoval informace i o systému
zvláštní druhové ochrany, záchranných programech, nejvýznamnějších druzích, péči
o ně apod.
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 Str. 40, Invazní druhy: Z textu doporučuje AOPK ČR vypustit bolševník velkolepý,
protože zrovna ten je v BMO spíše okrajovým problémem. Podobně pak doporučuji
vypustit zmínku o norku americkém a nahradit ho psíkem mývalovitým. První druh
byl na území BMO zachycen jen v malém množství případů, zatímco druhý je
relativně hojný a jeho výskyt plošný.
 Str. 40: Zvláštní územní ochrana přírody a krajiny: Z názvu doporučujeme vyřadit
slova "přírody a krajiny", protože jsou nadbytečná, spojení "zvláštní územní ochrana"
vysvětluje to podstatné. A poněkud nešťastně je sem zařazena zmínka o zvláštní
druhové ochraně, která z podstaty patří jinam, např. výše do části Péče o chráněné
živočichy.
 Str. 48: C4 Stávající problémy - Lesy: Zde je uvedeno, že jedním z problémů je
nevhodná druhová skladba lesů s převahou smrku, nicméně i výše v textu je uvedeno,
že v BMO převažují spíše lesy smíšené. Obecně v rámci republiky a možná i kraje to
platí, ale v BMO tomu tak není, i díky dopadům sucha a kůrovcové kalamity, takže
doporučuje AOPK ČR danou větu vypustit.
-

Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také jen „KrÚ JmK“), č. j.: JMK
159156/2021, ze dne 08.11.2021
KrÚ JmK sděluje, že k oznámení koncepce „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské
metropolitní oblasti 2021+“ uplatňuje níže uvedené připomínky, které požaduje
zapracovat do SEA vyhodnocení:
 Zaměřit se na omezování dopadů sucha, eroze, povodní a záplav a podporu využívání
místních obnovitelných zdrojů energie u silniční, železniční a cyklistické
infrastruktury.
 Zaměřit se na rizika vyplývající z realizace dopravních staveb, a to s ohledem na
fragmentaci krajiny, realizační práce (negativní ovlivnění útočiště některých druhů
živočichů či rostlinných stanovišť - skrývkou zeminy, kácením doupných a hnízdních
dřevin, hlukem, zásahem do vodního režimu apod.) a ovlivnění krajinného rázu.
 Zaměřit se na rizika vyplývající z výstavby větrných, vodních a solárních elektráren
umístěných do volné krajiny, a to s ohledem na realizační práce (skrývkou zeminy,
kácením doupných a hnízdních dřevin, hlukem, zásahem do vodního režimu apod.)
a provozu jednotlivých zařízení (degradace půdy používáním chemických herbicidů solární elektrárny, ovlivnění krajinného rázu – solární a větrné elektrárny, negativní
vliv na živočichy - větrné elektrárny, změny vodního režimu - vodní elektrárny).
 Zaměřit se na negativní vlivy při budování větších až velkých vodních nádrží, které
mohou ovlivnit přírodu, krajinu i životní prostředí člověka jako celek (zábor území
a ovlivnění hydrických podmínek).
 Zaměřit se na protipovodňová opatření, která mohou zahrnovat i technická opatření
včetně výstavby vodních děl. Tyto mohou být ve střetu se zájmy ochrany přírody
a krajiny (zábor přírodních stanovišť a biotopů, negativní vliv na významné krajinné
prvky, zhoršení migrační prostupnosti krajiny, negativní vliv na krajinný ráz).
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 Byla schválena Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR, což je potřeba zohlednit
ve zpracovávané Koncepci, tj. uvádět „PÚR ČR ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5“.
 V předloženém oznámení v kapitole C.1 je popsáno vymezení dotčeného území,
kterým je území BMO. Koncepcí navrhované vymezení je znázorněno na obr. 1,
u kterého je uvedeno „Vymezení řešeného území Brněnské metropolitní oblasti
(Vlastní zpracování dle ČÚZK a zdrojů od poskytovatele)“.
Koncepcí navrhované vymezení se liší od vymezení BMO, které Zásady územního
rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „ZÚR JMK“) zohlednily na základě podkladů
celostátní úrovně regionálního rozvoje pro aplikaci nástrojů regionální politiky
(integrované územní investice) – viz str. 136–138 Odůvodnění ZÚR JMK.
Z předloženého materiálu není zřejmé, proč se vymezení BMO v obou dokumentech
liší. Považujeme za vhodné vysvětlit a doplnit způsob jejího vymezení do
zpracovávané koncepce z důvodu meziresortního přesahu.
-

Jihomoravský kraj, č. j.: 159211/2021, ze dne 08.11.2021
Jihomoravský kraj sděluje, že k oznámení koncepce „Integrovaná strategie rozvoje
Brněnské metropolitní oblasti 2021+“ uplatňuje níže uvedené připomínky, které
požaduje zapracovat do SEA vyhodnocení:
 Zaměřit se na omezování dopadů sucha, eroze, povodní a záplav a podporu využívání
místních obnovitelných zdrojů energie u silniční, železniční a cyklistické
infrastruktury.
 Zaměřit se na rizika vyplývající z realizace dopravních staveb, a to s ohledem na
fragmentaci krajiny, realizační práce (negativní ovlivnění útočiště některých druhů
živočichů či rostlinných stanovišť - skrývkou zeminy, kácením doupných a hnízdních
dřevin, hlukem, zásahem do vodního režimu apod.) a ovlivnění krajinného rázu.
 Zaměřit se na rizika vyplývající z výstavby větrných, vodních a solárních elektráren
umístěných do volné krajiny, a to s ohledem na realizační práce (skrývkou zeminy,
kácením doupných a hnízdních dřevin, hlukem, zásahem do vodního režimu apod.)
a provozu jednotlivých zařízení (degradace půdy používáním chemických herbicidů solární elektrárny, ovlivnění krajinného rázu – solární a větrné elektrárny, negativní
vliv na živočichy - větrné elektrárny, změny vodního režimu - vodní elektrárny).
 Zaměřit se na negativní vlivy při budování větších až velkých vodních nádrží, které
mohou ovlivnit přírodu, krajinu i životní prostředí člověka jako celek (zábor území
a ovlivnění hydrických podmínek).
 Zaměřit se na protipovodňová opatření, která mohou zahrnovat i technická opatření
včetně výstavby vodních děl. Tyto mohou být ve střetu se zájmy ochrany přírody
a krajiny (zábor přírodních stanovišť a biotopů, negativní vliv na významné krajinné
prvky, zhoršení migrační prostupnosti krajiny, negativní vliv na krajinný ráz).
 Byla schválena Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR, což je potřeba zohlednit
ve zpracovávané Koncepci, tj. uvádět „PÚR ČR ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5“.
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 V předloženém oznámení v kapitole C.1 je popsáno vymezení dotčeného území,
kterým je území BMO. Koncepcí navrhované vymezení je znázorněno na obr. 1,
u kterého je uvedeno „Vymezení řešeného území Brněnské metropolitní oblasti
(Vlastní zpracování dle ČÚZK a zdrojů od poskytovatele)“.
Koncepcí navrhované vymezení se liší od vymezení BMO, které Zásady územního
rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „ZÚR JMK“) zohlednily na základě podkladů
celostátní úrovně regionálního rozvoje pro aplikaci nástrojů regionální politiky
(integrované územní investice) – viz str. 136–138 Odůvodnění ZÚR JMK.
Z předloženého materiálu není zřejmé, proč se vymezení BMO v obou dokumentech
liší. Považujeme za vhodné vysvětlit a doplnit způsob jejího vymezení do
zpracovávané koncepce z důvodu meziresortního přesahu.
Závěr:
Na základě ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona Krajský úřad Jihomoravského kraje
vydává závěr zjišťovacího řízení podle ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů v tom smyslu, že
koncepce „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“
bude posuzována
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ naplňuje definici
koncepce podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a proto bude předmětem procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
Oznámení koncepce obsahuje aktivity, které stanovují rámec pro budoucí povolení záměrů
dle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o záměry související
s rozvojem území jako je např. výstavba a zkvalitňování dopravních terminálů a parkovacích
systémů, výstavba obchvatů obcí a měst, odklonění tranzitní automobilové dopravy, posílení
energetického využití odpadů apod.
Z hlediska rozsahu vlivů popsaných v oznámení koncepce se jedná o koncepci, u níž lze
předpokládat vlivy trvalé a nevratné, zejména z důvodu záboru zemědělského půdního
fondu a ubývání nezastavěných ploch v dotčeném území v důsledku realizace aktivit
uvedených v oznámení koncepce. Rovněž z pohledu možných negativních vlivů na veřejné
zdraví lze předpokládat zatížení obyvatel dotčeného území negativními vlivy (hluk, prašnost
či emise znečišťujících látek do ovzduší) v důsledku budování nové infrastruktury a s tím
spojeným navýšením intenzity dopravy.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že koncepce může mít významný vliv na životní
prostředí, a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení bude zpracováno nejen v rámci základních zákonných požadavků daných
zejména ustanoveními § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona, ale také se zaměřením na níže
uvedené aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména:
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1) Návrh koncepce a vyhodnocení je třeba zpracovat v souladu s Aktualizací č. 4 Politiky
územního rozvoje ČR.
2) Koncepcí navrhované vymezení dotčeného území se liší od vymezení BMO, které Zásady
územního rozvoje Jihomoravského kraje zohlednily na základě podkladů celostátní
úrovně regionálního rozvoje pro aplikaci nástrojů regionální politiky (integrované
územní investice). Je nutné vysvětlit a doplnit způsob jejího vymezení do návrhu
koncepce a vyhodnocení.
3) Vyhodnotit koncepci z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 k zákonu
o posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením zejména na problematiku hlukové
zátěže chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů
a imisní zátěž ovzduší. Část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví
musí být zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (udělované Ministerstvem zdravotnictví) dle
ustanovení § 19 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
4) Vyhodnotit vliv koncepce a případně navrhnout
či kompenzaci negativních vlivů na zvláště chráněná
přírodní parky, územní systém ekologické stability,
migrační prostupnost území kraje, krajinný ráz a
a krajiny.

opatření ke snížení, vyloučení
území, významné krajinné prvky,
zranitelné biotopy, biodiverzitu,
fragmentaci přírodních biotopů

5) Vyhodnotit vliv navrhovaných opatření v koncepci na omezování dopadů sucha, eroze,
povodní a záplav.
6) Vyhodnotit vliv navrhovaných opatření ve vztahu k realizaci dopravních staveb,
větrných, vodních, solárních elektráren, budování větších vodních nádrží
a protipovodňových opatření, a to na fragmentaci krajiny, ovlivnění krajinného rázu,
půdy, živočichů a rostlin, povrchové a podzemní vody, vlivů na chráněné oblasti
přirozené akumulace vod a na ochranná pásma vodních zdrojů spolu s vlivy na retenční
schopnost krajiny i na změnu hydrogeologických poměrů.
7) Vyhodnotit vliv navrhovaných opatření v koncepci na ovzduší např. emise uvolněné při
výstavbě, rekonstrukci apod.
8) Navrhnout opatření k předcházení, vyloučení či snížení negativních vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí, zejména na půdu (se zaměřením na ZPF a pozemky určené
k plnění funkcí lesa), ovzduší a povrchové a podzemní vody.
9) Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany přírody
a krajiny a ochranu veřejného zdraví.
10) Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření obdržená
v průběhu zjišťovacího řízení je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví vypořádat a akceptovaná vyjádření zapracovat do návrhu
koncepce či vyhodnocení SEA.
V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, Krajský úřad Jihomoravského kraje
požaduje uvedení jednoznačného výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo
nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále požaduje určení pořadí jednotlivých
přípustných variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou
jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, vč. navržení a posouzení opatření
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k předcházení nepříznivým vlivům, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo
kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám.
Předkladatel koncepce zajistí podle ustanovení § 10e odst. 1 zákona autorizovanou osobu ke
zpracování vyhodnocení podle přílohy č. 9 zákona. Předkladatel bude o výběru této osoby
informovat Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, a to nejpozději
s předáním návrhu koncepce podle ustanovení § 10f odst. 1 zákona.
Návrh koncepce vč. vyhodnocení bude předložen podle ustanovení § 10f odst. 1 zákona
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, a to ve dvou
písemných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu
odvolat.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 10d odst. 5 zákona závěr
zjišťovacího řízení předkladateli, dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným
celkům a současně jej zveřejňuje podle § 16 zákona.
Žádáme dotčené územní samosprávné celky o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední
desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní.

Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Salnek
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Rozdělovník:
Předkladatel koncepce a zpracovatel oznámení (vč. obdržených vyjádření):
- Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – DS
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – zde
- Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno – DS
- Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim – DS
- Město Slavkov u Brna. Palackého nám. 64, 684 01 Slavkov u Brna – DS
- Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice – DS
- Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice – DS
- Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice – DS
- Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice – DS
- Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko – DS
- Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice – DS
- Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov – DS
- Město Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice – DS
- Město Tišnov, Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov – DS
- Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče – DS
- Město Kyjov, Masarykova nám. 30/1, 697 22 Kyjov – DS
Dotčené orgány:
- Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3,
601 82 Brno – zde
- AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava, Správa chráněné krajinné oblasti
Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko – DS
- Újezdní úřad Březina, Víta Nejedlého 692, 682 01 Vyškov – DS
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1,
602 00 Brno – DS
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14,
614 00 Brno – DS
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4,
602 00 Brno – DS
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8,
601 54 Brno – DS
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – DS
Na vědomí (bez přílohy):
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha – DS
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Potvrzení o zveřejnění (provedou dotčené územní samosprávné celky).
Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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