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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad") jako věcně a
místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) 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, vydává závěr zjišťovacího řízení dle § 7 odst, 5 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").
že záměr

„D52 Odpočívka Smolín'-, kt^úí Smolín, Medlov, okr. Brno-venkov
bude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
ve znění pozdějších předpisů.
Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace záměru dle ust. § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č.
4 zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona.
Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci
zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádá.
V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:
1. vyhodnocení dotčení nevýhradního ložiska štěrkopísku Medlov-Smolín (č. lož. 3 255 700) a
stejnojmenného schváleného prognózního zdroje vyhrazeného nerostu živcová surovina (č. prog.
9 360 000), zvážit variantní řešení záměru, kde by toto území dotčeno nebylo, případně
odůvodnit, proč variantní řešení není možné,
2. součástí dokumentace bude precizovaná hluková studie obsahující aktualizované výpočty
stávající a výhledové očekávané hlukové zátěže chráněných venkovních prostorů staveb a
chráněných venkovních prostorů nejvíce exponovaných vlivům ze stacionárních a liniových zdrojů
hluku záměru v denní a noční době, které budou vycházet z maximálních četností pohybů vozidel
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na obou odpočívkách a čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM) a z maximálních intenzit
dopravy na dálnici D52 definovaných jako RPDI (roční průměrná dopravní intenzita/24 hodin),
3. součástí hlukové studie dle předchozího bodu bude vyhodnocení hlukové zátěže z dopravy na
dálnici D52 v daném úseku v r. 2000 (tzn. k rozhodnému datu 01. 01. 2001) v denní a noční době
a porovnání změn hlukové zátěže se situací v roce zpracování hlukové studie, hlukovou zátěží
očekávanou v období zprovoznění záměru (předpokládaný r. 2024/2025) a hlukovou zátěží ve
výhledovém r. 2040, za účelem stanovení hygienických limitů hluku vyjádřených jako ekvivalentní
hladina akustického tlaku A v denní době (LAeq,i6h) a v noční době (Ueq,sh), v exponovaných
chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech a posouzení
možnosti uplatnění korekce na starou hlukovou zátěž z dopravy na dálnici D52 ve smyslu
ustanovení § 30 a § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 12 odst. 4, 5 a 6 nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb."),
4. součástí hlukové studie bude také návrh konkrétních protihlukových opatření u těch chráněných
venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů, kde se předpokládá nadlimitní
zatížení hlukem z provozu záměru a dopravy na dálnici D52, kterými bude dán předpoklad
docílení nepřekračování hygienických limitů hluku ze stacionárních zdrojů záměru a dopravy v
denní a noční době, stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb.,
5. součástí hlukové studie záměru bude také podrobný výpočet a vyhodnocení hlukové zátěže ze
stavební činnosti v dotčených chráněnýcl^j/enj^ovních prostorech staveb a chráněných
venkovních prostorech,
6. podrobné a reálné řešení zacházení s odpadními vodami (napojení na ČOV, akumulace, uvedení
konkrétního vhodného recipientu, případně další údaje v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), včetně výpočtu bilance
odpadních vod a předpokládaného znečištění těchto vod.
7. popis a zabezpečení stáčecí plochy ČS PHM včetně zachycování případných úkapů pohonných
hmot a zabezpečení úložiště a stáčiště Ad Blue,
8. návrh způsobu nakládání se srážkovými vodami (v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) včetně její bilance a s
ohledem na stávající odvod srážkových vod z komunikace D52.
9. vyhodnocení vlivů na prvky regionálního ÚSES, řešení případného negativní dopadu na funkčnost
celistvosti ÚSES.

Identifikační údaje:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
„D52 Odpočívka Smolín"
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 109 - Parkoviště
nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
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Charakteristika záměru
Odpočívka Smolín je velká oboustranná odpočívka s parkovacími místy pro 482 vozidel, na které jsou
navržena stání pro 200 osobních vozidel, 240 nákladních vozidel, 20 autobusů a 22 stání pro
karavany. Odpočívka je přimknutá ke stávající dálnici D52, přídatné pruhy směrově i výškově kopírují
dálnici D52. Celkový počet parkovacích stání přepočtený pro účely posuzování záměru dle zákona je
1 393 stání.
Odpočívka Smolín vlevo:
Odpočívka Smolín vlevo se nachází na dálnici D52 v Jihomoravském kraji, v k. ú. Smolín a Medlov, vé
směru z Pohořelic do Brna. Začátek stavby je začátek odbočovacího pruhu v km 21,139, konec stavby
je konec připojovacího pruhu v km 19,956 dálnice D52. Délka stavebních úprav (včetně přídatných
pruhů) je cca 1 100 m, délka samotné odpočívky je cca 600 m, šířka cca 180 m. Odpočívka je
vybavena čerpací stanicí pohonných hmot a restaurací.
Odpočívka Smolín vpravo:
Odpočívka Smolín vpravo se nachází na dálnici D52 v Jihomoravském kraji, v k. ú. Smolín a Medlov,
ve směru z Brna do Pohořelic. Začátek stavby je začátek odbočovacího pruhu v km 20,001, konec
stavby je konec připojovacího pruhu v km 21,169 dálnice D52. Délka stavebních úprav (včetně
přídatných pruhů) je cca 1050 m, délka samotné odpočívky je cca 600 m, šířka cca 180 m. Odpočívka
je vybavena čerpací stanicí pohonných hmot a restaurací.
Umístění záměru
o-

kraj:

Jihomoravský

'

okres:

Brno-venkov

obec:

Pohořelice, Medlov

katastrální území:

Smolín (751090), Medlov (692590)

Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, IČ 65993390
Zpracovatel oznámení:
RNDr. Vladimír Ludvík, držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zákona

Krajský úřad neukládá povinnost zpracovat varianty umístění záměru, jakákoliv jiná lokalizace, než
je uvedena v oznámení záměru, by vyžadovala provedení zcela nového zjišťovacího řízení.
Krajský úřad doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli projednat způsob vypořádání
připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky uplatnily.
Dokumentace bude Krajskému úřadu předložena min. ve 3 písemných vyhotoveních a Ix v
elektronické podobě.
Odůvodnění:
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1. Průběh řízení
Krajský úřad Jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. a)
zákona obdržel dne 30.11.2021 oznámení organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem IMa
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, o záměru „D52 Odpočívka Smolín", k. ú. Smolín,
Medlov, okr. Brno-venkov (dále jen „záměr").
Záměr naplňuje dikci bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem
109 - Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu 500 parkovacích stání v součtu pro
celou stavbu.
Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 2
zákona umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. V souladu s § 7 a přílohou č. 2 zákona
provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu
zákona.
Krajský úřad oznámil zahájení zjišťovacího řízení dopisem č. j. JMK 172299/2021, ze dne 06.12.2021
a rozeslal v souladu s § 6 odst. 5 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k oznámení
dle § 6 odst. 6 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce
Jihomoravského kraje a na úřední desce města Pohořelice a městyse Medlova. Za den zveřejnění se
považovalo zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal město
Pohořelice a městys Medlov o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace
o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.
Dotčenými územními samosprávnými.celky bvlv:v.
•

Jihomoravský kraj - informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce dne 07.12.2021.

®

Město Pohořelice - informaci o zahájení zjišťovacího řízení obdržel dne 16.12.2021.

•

Městys Medlov - informaci o zahájení zjišťovacího řízení obdržel dne 17.12.2021.

Dotčenými orgány státní správy byly:
•

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí - informaci o zahájení zjišťovacího
řízení obdržel dne 09.12.2021.

•

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí - informaci o zahájení zjišťovacího řízení
obdržel dne 09.12.2021.

®

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - informaci o zahájení
zjišťovacího řízení obdržela dne 09.12.2021.

®

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno - informaci o zahájení
zjišťovacího řízení obdržela dne 09.12.2021.

®

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno informaci o zahájení zjišťovacího řízení obdržel dne 10.12.2021.

®

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy Vil, Mezírka 1, 602 00 Brno informaci o zahájení zjišťovacího řízení obdrželo dne 09.12.2021.
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®

Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie. Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 informaci o zahájení zjišťovacího řízení obdrželo dne 09.12.2021.

Obdržené připomínky a jejich vypořádání:
• Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, č. j. MZP/2021/660/1599 ze dne 30.12.2021
uvádí:
Upozorňujeme, že v místě odpočívky (směr Brno) se nachází nevýhradní ložisko štěrkopísku MedlovSmolín (č. lož. 3 255 700) a stejnojmenný schválený prognózní zdroj vyhrazeného nerostu živcová
surovina (č. prog. 9 360 000). Na toto území bylo stanoveno organizaci LB Minerals, a.s. průzkumné
území Medlov III pro vyhledávání a průzkum vyhrazeného nerostu živcové suroviny a živců ve
štěrkopísku s platností do konce roku 2023.
S ohledem na ochranu horninového prostředí a nerostného bohatství požadujeme, aby vedle
inženýrsko-geologického vyhodnocení území bylo součástí vyhodnocení dopadu záměru na výše
uvedená území. V této souvislosti upozorňujeme, že v případě nevyhrazeného nerostu se jedná o
ochranu ložiska ve smyslu § 13 zák. 62/1966 Sb. V případě vyhrazeného nerostu, který byl v území
evidován jako prognózní zdroj a jehož zpřesňující výpočet provádí organizace LB Minerals, a.s. se
jedná o ochranu ve smyslu § 15 zák. 44/1988 Sb.
Vypořádání:
Vlivy na přírodní zdroje budou řešeny v kapitole D.I.6. dokumentace k posouzení vlivu záměru na
životní prostředí. Zpracovatel dokumentace zváží možnost variantního řešení umístění (příp.
rozsahu) odpočívky z důvodu dotčení plochy nevýhradního ložiska písků a štěrkopísků a prognázního
zdroje vyhrazeného nerostu - živcové suroviny .Je zřejmé, ze realizace záměru je dalším veřejným
zájmem v daném území. Účelem procesu posuzování vlivů na životní prostředí je identifikovat a
vyhodnotit dopady záměru na všechny složky životního prostředí a případně navrhnout podmínky
k jejich eliminaci. V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí však příslušnému úřadu
nepřísluší (a bez bližších znalostí ložiskových poměrů, závěrů geologického průzkumu atd. ani
nemůže) hodnotit, který veřejný zájem v předmětné lokalitě převažuje.
* Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č. j. KHSJM
78788/2021/BM/HOK ze dne 03.01.2022 konstatuje, že oznámení záměru předložené k
posouzení v rámci zjišťovacího řízení neobsahuje veškeré údaje, které jsou nezbytné pro možnost
objektivního vyhodnocení všech vlivů záměru ná životní podmínky a zdraví lidí v dotčeném území,
a proto požaduje předložený záměr posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb. V dokumentaci
hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví musí být kladen zvýšený důraz na následující
oblasti:
1) součástí dokumentace bude precizovaná hluková studie, obsahující aktualizované výpočty
stávající a výhledové očekávané hlukové zátěže chráněných venkovních prostorů staveb a
chráněných venkovních prostorů nejvíce exponovaných vlivům ze stacionárních a liniových zdrojů
hluku záměru v denní a noční době, které budou vycházet z maximálních četností pohybů vozidel
na obou odpočívkách a ČS PHM a z maximálních intenzit dopravy na dálnici D52 definovaných
jako RPDI (roční průměrná dopravní intenzita/24 hodin).
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2) součástí hlukové studie dle předchozího bodu bude vyhodnocení hlukové zátěže z dopravy na
dálnici D52 v daném úseku v r. 2000 (tzn. k rozhodnému datu 01. 01. 2001) v denní a noční době
a porovnání změn hlukové zátěže se situací v roce zpracování hlukové studie, hlukovou zátěží
očekávanou v období zprovoznění záměru (předpokládaný r. 2024/2025) a hlukovou zátěží ve
výhledovém r. 2040, za účelem stanovení hygienických limitů hluku vyjádřených jako ekvivalentní
hladina akustického tlaku A v denní době (LAeq,16h) a v noční době (LAeq,8h), v exponovaných
chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech a posouzení
možnosti uplatnění korekce na starou hlukovou zátěž z dopravy na dálnici D52 ve smyslu
ustanovení § 30 a § 31 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 12 odst. 4, 5 a 6 nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb."),
3) součástí aktualizované a precizované hlukové studie bude také návrh konkrétních protihlukových
opatření u těch chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů, kde
se předpokládá nadlimitní zatížení hlukem z provozu záměru a dopravy na dálnici D52, kterými
bude dán předpoklad docílení nepřekračování hygienických limitů hluku ze stacionárních zdrojů
záměru a dopravy v denní a noční době, stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb.,
4) součástí aktualizované a precizované hlukové studie záměru bude také podrobný výpočet a
vyhodnocení hlukové zátěže ze stavební činnosti v dotčených chráněných venkovních prostorech
staveb a chráněných venkovních prostorech,
5) součástí dokumentace pro územní řízení záměru (stavby) budou údaje o konkrétních parcelních
číslech pozemků v k. ú. Smolín a Medlov, na které je záměr navrhován k umístění.
Vypořádání:
Požadavky pod body 1. - 4. budou zapracovány do dokumentace pro posouzení vlivu záměru na
životní prostředí. Požadavek bodu 5. bude řešen v dalším stupni povolovacího procesu - k územnímu
řízení.
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, zn. ČIŽP/47/2021/12151 ze dne
06.01.2022 sděluje následující:
Z pohledu ochrany vod
Splaškové odpadní vody
V uvedeném záměru je uvedeno, že splaškové odpadní vody z odpočívek, jejichž součástí jsou i
restaurace a čerpací stanice PHM, budou svedeny na ČOV a do recipientu.
1)

V záměru chybí podrobný popis množství produkovaných odpadních vod napojených na ČOV,
technické parametry, systém čištění a množství vypouštěných odpadních vod do recipientu.
Název recipientu, do kterého budou vypouštěny předčištěné odpadní vody z ČOV není v záměru
ani uveden, není blíže rozvedeno jeho zatížení a ovlivnění odpadními vodami z ČOV.

2)

V záměru chybí popis a zabezpečení stáčecí plochy ČS PHM včetně zachycování příp. úkapů
pohonných hmot a zabezpečení úložiště a stáčiště Ad Blue.
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Srážkové vody
V předložených podkladech je uvažováno s více možnostmi nakládání se srážkovými vodami (např.
částečné či plné vsakování, retenční nádrže do recipientu atd.)
ČIŽP konstatuje, že v předložených podkladech nebyl předložen hydrogeologický posudek, studie
odvodnění nebo zpráva z předběžného geologického průzkumu, které by zhodnotili možnosti území
vzhledem k možnosti nebo vyloučení zásaku těchto vod včetně vyhodnocení hydrologické situace
předmětné lokality.
'
Již v této fázi posuzování vlivů by mělo být určeno, jak bude nakládáno se srážkovými vodami, aby
se daly adekvátně vyhodnotit vlivy tohoto záměru na životní prostředí. Výše uvedené požaduje ČIŽP
doplnit. V případě, kdy nelze v této fázi určit jednu konkrétní variantu nakládání se srážkovými
vodami, je nutné posoudit vlivy všech možných variant nakládání se srážkovými vodami.
Z pohledu ochrany přírody a krajiny
V předloženém Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu vyhlášky č. 142/2018 Sb.,
zpracovaném panem RNDr. Jiřím Veselým 31. 8. 2021 je uvedeno následující: „Zamýšlený zásah D52
Odpočívka Smolín je zásahem s možným negativním vlivem na zvláště chráněné druhy živočichů
zjištěné v území zásahu. Realizací navržených opatření dojde k omezení vlivů zásahu na populace
zjištěných druhů. Dále je předpoklad, že těmito zmírňujícími opatřeními dojde k udržení stávající
kvality populací zjištěných chráněných druhů v období i po realizaci zásahu". V předloženém
Hodnocení je již proveden „Návrh opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na zjištěné zvláště
chráněné druhů živočichů v území dotčeném zásahem" (tab. 9) a v kap. D. 6 „Porovnání míry
negativního vlivu zásahu bez realizace opatření k vyloučení, zmírnění nebo ke kompenzaci
negativního vlivu s mírou negativního vlivu v případě jejich realizace" jsou uvedeny vlivy zásahu na
druh (populace)-tab. 10.
Z textu je patrno, že již sám oznamovatel počítá Sítím, že předmětný záměr může mít negativní vlivy,
na zvláště chráněné druhy živočichů a již v této' fázi navrhuje případná kompenzační opatření.
Vzhledem k tomu, že již v této fázi nelze vyloučit možné negativní vlivy, je ČIŽP toho názoru, že
předložený záměr nelze ukončit závěrem zjišťovacího řízení a že vlivy tohoto záměru na životní
prostředí je nutné podrobně posoudit v celém procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
Zároveň ČIŽP dodává, že kompenzační opatření by měla být uložena příslušným orgánem ochrany
přírody tak, aby byla právně závazná a vymahatelná.
'

.
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Dále je v oznámení uvedeno následující;
„Hodnocený zásah se dostane do střetu se stavebními prvky ÚSES na regionální úrovni. Stavba
odpočívky je ve střetu s vymezeným regionálním biokoridorem RBK117 Smolín-Červené vrchy, který
propojuje regionální koridory RBC 1894 Smolín a RBC 48 Červené vrchy. V blízkosti stavby byl dále
vymezen nefunkční lokální biokoridor LBK 1 (cílový stav: mezofilní lesní a nelesní společenstva).
Zásah bude prvky regionálního ÚSES ovlivňovat během výstavby odpočívky přímo, nepřímo i během
provozu. Vzhledem k celkovému rozsahu prací lze ovlivnění regionálních ÚSES hodnotit jako
významné. Lokální biokoridor LBK 1 bude stavbou jen dočasně negativně ovlivňován během
výstavby, nebude přímo a nepřímo významněji dotčen".
ČIŽP upozorňuje, že tvorba ÚSES je dlouhodobým procesem, který vyžaduje zpracování několika
stupňů projektové dokumentace (od základních generelů přes různě podrobné plány až po realizační
projekty), zakládání jednotlivých skladebných částí ÚSES a péči o jednotlivé skladebné části ÚSES aj.
Vytváření ÚSES je podle § 4 odst. 1) zákona o ochraně přírody a krajiny veřejným zájmem a z
předložených podkladů není vyloučeno, že plánované významné dotčení prvků ÚSES může mít
negativních dopad na funkčnost celistvosti ÚSES v lokalitách k tomu určených, a tedy nebyl vyvrácen
tento možný negativní vliv na životní prostředí.
Z předloženého vyjádření Městského úřadu Pohořelice, odboru územního plánování a stavebního
úřadu, ze dne 28.6. 2021 čj. MUPO-6413/2021/SU/BRP vyplývá, že nelze do doby uvedení Územního
7/10

j

plánu Pohořelice do souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, vyhodnotit
soulad navrženého záměru s platným Územním plánem Pohořelice. Zároveň z předloženého
vyjádření Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 17.
3. 2021 čj. MUPO-6413/2021/SU/BRP vyplývá, územně plánovací dokumentace Medlov nebyla
dosud uvedena do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem -ZÚR. V souladu s
ustanovením § 54 odst. 6) stavebního zákona nelze rozhodovat podle části územně plánovací
dokumentace, která je v rozporu se ZÚR.
Na základě neúplnosti předložených podkladů a výše uvedených připomínek je ČIŽP toho názoru, že
nelze vyloučit možné negativní vlivy záměru na životní prostředí a ČIŽP proto požaduje posouzení
tohoto záměru v celém procesu EIA.
Vypořádání:
Uvedené připomínky z hlediska ochrany vod budou zapracovány do dokumentace k posouzení vlivů
záměru na životní prostředí.
Připomínky týkající se dotčení zvláště chráněných druhů živočichů dle zákona č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které spadají do působnosti orgánu ochrany
přírody a krajiny, je třeba řešit postupy podle uvedeného zákona, proces posuzování vlivu záměru no
životní prostředí nemůže tyto postupy nahrazovat.
Připomínka z hlediska dopadu na ÚSES bude zahrnuta do dokumentace k posouzení vlivů na životní
prostředí.
Vyjádření orgánu územního plánováníje povinným informativním podkladem, ale věcně neovlivňuje
posouzení vlivu záměru na životní prostředí.
• Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, č. j. MUPO-53237/2021/ZP/GAI ze dne
09.12.2021 požaduje záměr posuzovat z následujících důvodů:
1. Záměr je umístěn v lokalitě, kde není v Centrální evidenci vodních toků (CEVT) evidován žádný
vodní tok, který by mohl být využit jako vhodný recipient pro vypouštění odpadních vod z
uvažované ČOV. Vypouštěním kamkoli jinam než do vodního toku by docházelo k zasakování
vyčištěných odpadních vod, které je možné pouze do maximálního množství odpadních vod 15
mVden, vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení {§ 38 odst. 9
vodního zákona). Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno (§ 38 odst. 9
vodního zákona). Musí být proto již v této fázi projednávání záměru vypracováno podrobné a
reálné řešení zacházení s odpadními vodami (napojení na ČOV Pohořelice, akumulace, uvedení
konkrétního vhodného recipientu, příp. další v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona), včetně
výpočtu bilance odpadních vod a předpokládaného znečištění těchto vod.
2. Ze záměru bude vznikat velké množství srážkových vod, pro které se v blízkosti záměru nenachází
žádný vodní tok, který by mohl být využit pro jejich odvedení. Musí být proto již v této fázi
projednávání záměru podrobněji vypracován návrh způsobu nakládání se srážkovými vodami (v
souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona) včetně její bilance a s ohledem na stávající odvod
srážkových vod z komunikace D52. Problematikou odvodu srážkových vod ze současné plochy
komunikace D52 v lokalitě záměru se město Pohořelice zabývá od roku 2008, kdy byla
vypracována Studie staveb krajinného inženýrství (A.KTI, s.r.o., B. Antonínové 36/1, 62100 Brno,
IČO 63478722, Ing. Zlatuška). Dále navazoval projekt v roce 2011 Protipovodňová ochrana obce
Smolín I. etapa (A.KTI, s.r.o., B. Antonínové 36/1, 621 00 Brno, IČO 63478722, Ing. Zlatuška).
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Tento projekt řeší ochranu městské části Smolín před ohrožením srážkovou vodou z komunikace
D52 při přívalových deštích svedenou přímo do zastavěné plochy obce, Jejím odvedením mimo
tuto plochu přímo do Smolínského potoka. V obci dochází k rozlití srážkových vod na pozemní
komunikace a ohrožuje nemovitosti obyvatel obce. Program rozvoje města Pohořelice (r. 20152022), má tuto problematiku vedenou s velkou prioritou. Upozorňujeme, že Smolínský potok je
drobný vodní tok (Qi=0,ll mVs, Qs=0,51 mVs a Qioo=2,9 mVs).
Požadujeme podrobnější rozpracování vodohospodářské části záměru vzhledem k neexistenci
vodního toku v místě záměru, nekonkrétnímu návrhu zacházení s odpadními a srážkovými vodami a
nezohlednění v současné době závadnému stavu likvidace srážkových vod z komunikace D52.
Vypořádání:
Uvedené připomínky budou zapracovány do dokumentace k posouzení vlivů záměru na životní
prostředí.
Krajský úřad vyhodnotil došlé připomínky jako závažné, které dostatečně prokazují potřebu dalšího
pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona.
Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit,
zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených
vyjádřeních. Zjišťovací řízení poukázalo na hlavní problematické aspekty záměru, kterými je třeba se
nadále zabývat. Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze
konstatovat, že záměr je třeba dále posoudit ve smyslu zákona.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat,
rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.
Krajský úřad zasílá ve smyslu ust. § 7 odst. 4 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále
dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.
Krajský úřad upozorňuje dotčené město Pohořelice a dotčený městys Medlov na povinnost dle
ustanovení § 16 odst. 2 zákona vyvěsit informaci o tomto závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a
kde je možné do něj nahlížet, neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce, a to po dobu
nejméně 15 dnů.
Dotčené město Pohořelice a dotčený městys Medlov v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona
neprodleně zašle písemné vyrozumění o dni vyvěšení krajskému úřadu.

.
Ing. Jiří

úiac* jif, .nuravského kraje
odboi
,-.ostredí
Žerotínovo nám. 3
60182Brno

vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
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Příloha;
Obdržená vyjádření a připomínky (obdrží oznamovatel)
Rozděiovník:
Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího
řízení na úřední desce a o zpětně vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:
Město Pohořelice, k rukám starosty, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Městys Medlov, k rukám starosty, Medlov 52, 664 66 Němčičky u Židlochovic
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Obdrží dotčené orgány:
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí. Nádražní 750, 667 01 Židlochovice - DS
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí. Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice - DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 60142 Brno - DS
MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno - DS
MŽP ČR, odbor geologie. Vršovická 1442/65, Praha 10,100 10 - DS
Obdrží na vědomí:
“Řediteiství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4-Nusle - DS

Potvrzení o vyvěšení (provede město Pohořelice, městys Medlov a Jihomoravský kraj)
Vyvěšeno na úřední desce dne:
razítko a podpis
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